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PREFACIO DA 1," EDICAO

ESTE livro 6 ainda, como o meu

<D. Pedro e D. In6s», um tre-

cho de histdria posto em arte

— e com isto quero dizer que o pas-

sado 6 campo de estesia, pois ele res-

surge com beleza, quando reconstituido

pela imagina(;ao colorida e emotiva,

pelo estudo honesto, pela inteligencia

clara. Compondo-o— escrupulosamen-

te dentro dos factos apurados por um
cronista, mui antigo, que primeiro or-

denou em historia ^ste assunto, e por

outro que de novo os investigou em
documentos de chancelaria guardados

no Tombo— guiei-me, como naquela



obra, pela idea de Michelet:— d'his-

toire est une resurrection »

.

Estes reservados autores, um da pu-

ridade de antigo rei e guardador de

escrituras, outro monge de rial mostei-

ro, precisam de ser lidos nas linhas e

nas entrelinhas— no que escreveram e

no que deixaram de escrever. Eis tudo.

Porque nao h^, no que relato, uma

asser9ao que se nao apoie nessas fon-

tes, o livro leva o menor numero possl-

vel de cita(;:6es justificativas e de notas

explicativas. Assim, fica 61e limpo de

ostenta<;:6es eruditas a que nao aspira,

e mais prbximo da leveza que deseja

atingir.

Todos OS historiadores deformam a

verdade ao vision^-la atrav6s dos sens

preconceitos crlticos ; e tanto mais des-

viada 6 essa deforma9ao, quanto maior

o seu esfdr^o de encontrar interpreta-
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^oes novas e o de se abalan^arem a sin-

teses concludentes. Mesmo fora da sis-

tematiza^ao extrema, ou da maior ou

menor relaciona9ao scientlfica de fa-

ctos, 6ste desvio 6 fatal, pois basta a

simples leitura preconcebida de um ino-

cente documento, para logo ai entrar

a parte subjectiva do historiador— o

seu sentido pessoal— que tudo trans-

porta. Pensou, alterou. As ideas gerais

sao para os fil6sofos o que as emo^oes

sao para os poetas. Uns e outros v^em

a exist^ncia atrav^s destes preconceitos

que julgam verdades absolutas e que

nao passam de visoes e sensa^oes indi-

viduais. Da hist6ria pode dizer-se nao

s6 que ela 6 (como Amiel disse da pai-

sagem) um estado de alma emotivo,

mas ainda um estado de alma intele-

ctual, isto d, a sintese da associa9ao das

ideas do historiador. Todos a pertur-

bam; e, ainda assim, o que menos erra
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6 o que menos pensa. Melhor que a in-

teligencia, o instinto, penetra a verda-

de; e, melhor que a inteligencia e o

instinto, adivinha-a o sentimento. Um
poeta v6 melhor um astro do que o ve

um s^bio.
i
A razao 6 curta de vista ; so

o sentimento rasga espa90s infinitos, e

caminha, caminha ainda, quando jd a

inteligdncia ficou para tr^s, exausta ! . .

.

A razao gelaria o mundo, se o senti-

mento o nao abrasasse.

Emfim, nao se sabe com precisao o

que 6 a hist6ria; mas sente-se com

verdade o que 6 a beleza. O pensa-

mento entra em desordem na crltica

dos factos encarados pelas ideas gerais

;

e, no entanto, jamais o sentimento du-

vidou de si pr6prio, na admira^ao das

coisas belas. Portanto, de toda a defor-

ma^ao que da histbria se faz, a linica

desculpdvel, por ser a linica aprovei-

t^vel ao sonho (alimento da vida), 6 a
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que se exerce no sentido da beleza—
convergencia luminosa em que os es-

piritos se encontram extasiados, acor-

des e amigos. Assim penso, porque

assim sinto. Eis uma filosofia curta,

numa emo^ao ingenua.

A. DH F.





INTRODUgAO

Nesses tempos, segunda metade do s6culo

catorze, a nobreza era em Portugal grande f6r-

Qa, porque os fidalgos, que haviam ajudado a

construir o reino e a firmar seu renome, tinham

OS maiores direitos. Estes raorgados eram os

herdeiros de outros grandes que, mais ou me-

nos, durante os dois liltimos s^culos, haviam

auxiliado os reis Portugueses nas lutas contra

sarracenos e castelhanos, cujos domfnios, por

direito de conquista, pertenciam agora ao rei e

a quem Ihos ajudara a filhar. A riqueza estava

na terra. A nobreza, poderosa pela posse dSstes

vastos terrenos, uns dados, outros usurpados,

e prestigiosa pelas suas tradigoes e magnos pri-

viI6gios, afirmava-se, nesse momento, logo a

seguir ao soberano, a primeira forcja do reino

;

e OS seus orgulhos levavam-na a considerar o

rei maior dos seus iguais— o ((primus inter'

paresn. Dela safam as personagens da cdrte, os

capitaes da guerra— permanente preocupaQao

—

e OS conselheiros do rei, que sempre com 61e
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estavam, e cujo saber apoucado, mas sensato,

se fizera na pr^tica das batalhas e na experifen-

cia da vida.

Gompreender a nobreza no seu valor e pres-

tfgio era a natural instrugao dos filhos de algo

;

e conhecS-la nos seus pormenores mundan^-

rios, brioso e ledo atavio, mui pr6prio de uma
rica-dona dosses orgulhosos tempos. Sabia-se, e

bern, o que era um peao, um cavaleiro, um es-

cudeiro, um rico-homem, um vassalo e ainda o

que distinguia o escudeiro por nascimento do

escudeiro nao fidalgo, os besteiros do conto dos

b^steiros de cavalo, e a diferenga entre cavaleiros

de espora dourada, de grande estado e poderio,

e cavaleiros de um so escudo e de uma s6 lan-

Qa. legislador das Partidas definira vassalos

OS que «recebiam honra ou boas obras dos se-

nhores)), havendo-os de tr^s esp6cies : senhores

de terras dependentes do rei ; fidalgos acontia-

dos que traziam consigo homens de cavalo e de

p6— a sua mesnada; e peoes abastados sem-

pre prontos a acudir, «trotando ou correndow,

ao apelido do chefe.

Conhecia-se a linha titular e a gerarquia ecle-

sidstica, desde os simples cl6rigos de missa ate

k alta dignidade prelatfcia dos arcebispos; e,

entre estes extremos, os freires maiores e os

freires menores, os graus dos abades, os co-

mendadores, os priores e os Mestres das or
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dens — tfio acrescentadas — com seus mantos

brancos, tendo nfeles, no peito, os de Cristo, a

cruz vermeiha, aberta; os de Santiago, a cruz

em forma de espada ; os de Aviz \ a cruz verde

com remates de flores de liz ; e ainda o prior

do Hospital, com ^les irmanado em honras, com
sua cruz malteza de oito pontas.

A todos OS nobres era familiar a linguagem

do brasao, com suas insignias e divisas, e o que

significavam, n§le, os metais ouro e prata; as

c6res vermelhas, aziiis, verdes e negras; as

arruelas, besantes, escaques, muletas, lisonjas,

veiros, asnas, palas, faixas, bandas, contraban-

das; OS leoes rompentes, os lobos caqantes, os

cavalos e os cervos correntes, as ^guias voan-

tes, a onqa saltante, as cabras passantes, os

leopardos batalhantes ; as disposigoes do es-

cudo em chefe, em roquete, em aspa ; e ainda

OS castelos, os pinheiros, as oliveiras, os cres-

centes, as estrSlas e outras figuras.

Os olhos das donzelas filhas de algo, ^vidos

do fausto das grandezas, enchiam-se de prazer,

ao ver as cores e os ouros dos balsoes fidal-

gos, pendao e a caldeira dos ricos-homens—
slmbolos de poderio e honra ; e a maior festa a

oferecer-se-lhes era a de assistir a armar um
cavaleiro, por mao de parente seu, menos pelo

que nesse acto havia de culto ao direito da ea-
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pada, que pelo espect^culo da investidura e pelo

sentido da pragm^lica — uma ostentosa vassa-

lagem afirmativa do poder de quem a dava e da

fidalguia de quem a recebia — nobreza assegu-

rada por uma prol de quatro geragoes valoro

sas *.

Em tal cerim6nia — a do casamento de uma
alma com uma espada, — o herdeiro de fidal-

gos, empenhando a honra de av6s que, pop seus

exemplos, o incitavam a proezas, afimaava, para

OS dias futuros da sua vida guerreira, os com-

promissos da pr6pria honra. Com outras don-

zelas da sua condigao, a fidalga assistia a missa

que moQO cavaleiro tinha de ouvir, na pri-

meira hora do dia, na igreja onde passava a

noite, velando suas armas sagradas, todo o

tempo de joelhos e de maos postas, rogando ao

Deus das batalhas, para haver bom nome, per-

calqar sua honra e no mundo ficar relembranqa

de sua auddcia na defesa da justiga e de suas

feridas honradas em corpo ardido. Diante do

altar-mor, iluminado com velas de cera amarela,

enlre rudos cl^rigos de tez barrenta cortada

de linhas duras, revestidos, uns, de simples so-

brepelizes, outros de ricos aurisamitos, o moQO
cavaleiro, -agitado, -de olhos vagos, p^lido pelo

jejum, pela vigilia e pela Snsia, armado como
para lidar, a quem haviam calqado esporas de

gineta e cingido, sdbre o brial vermeiho, uma
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espada refulgente aspergida de ^gua-benta,

—

dobrava os joelhos ante o Padrinho que, pondo-

-Ihe na cabeqa o capacete espelhante, e tirando-

-Ihe a Iflmina da bainlia, Ihe preguntava:

— ^Quercs ser cavaleiro e juras, s6bre 6ste

missal, morrer pela f6, por teu reino, por teu

Senhor?

moQo, pundonoroso, sentindo-se auxiliado

por Deus, a quern, para o servir, prometera seu

sangue, respondia confiado

:

—
j
Sim

!

Entao Padrinho, depois de Ihe dar com a

espada um sonoro golpe no capelo brunido, e

tr§s suaves pancadas no ombro direito, profe-

ria a palavra longinqua, presligiosa de bSngaos

e de esperanqas, que sdbre a sua cabe^a descia

como um sacramento

:

~
J
Deus te faca bom cavaleiro !

Metia-lhe o ferro na bainha, e logo ali fazia

um auto em voz alta, nomeando as pessoas que

testemunharam aquela scena religiosa e nobre,

tocada de mist^rio.

brado estridulo dos anafis e das charamelas

ressoava nas abobadas gdticas da igreja; e o

moQO, com o peito cheio de ufania e o olhar

enamorado, depois de p6r um beijo grato na

mao de quem o fizera cavaleiro, distribuia paz

pelas pessoas presentes, beijando-as suavemente

nas duas faces. E assim terminava esta festa
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em que a humildade se contrafazia em servigo

do orgulho e se firmavam os compromissos fu-

tures de afrontar a morte para honrar a vida ^.

Porque o primeiro dever era a guerra e o

primeiro magistrado o rei, fesses vassalos esta-

vam sempre prestes a ajuntar-se ao ex6rcito do

seu senhor, a batalhar sob sua bandeira, levando

coiisigo OS acostados que, pelos feitos do seu

corpo, pretendiam criar por si pr6prios nascen-

tes fidalguias. E os grandes sabiam bem a fdrqa

que davam e quanto o prestigio da monarquia

e o valor do reino dependiam da coadjuvaQao

d6les; como sequSncia, abusivamente os seus

orgulhos insolentes e as suas ambigoes sem
medida levavam-nos a pretender mais do que

era legitimo pretender, langando-os na usurpa-

cao violenta de novas terras, que iam dilatar

outras adquiridas por cong6neres processes, e

com elas a exigfencia das ra^iraas prerogativas.

E estes abusos vinham de longe, atropelando

tudo e triuntando sempre, como um clericalismo

leigo que buscasse alicer^ar suas forgas nos

fundos de uma sociedade, para assenhorear-se

dos principals elementos e com eles afrontar o

maior poder. A luta travara-se : os reis defen-

diam a coroa; os fidalgos, seus direitos.
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tempo enchia-se todo com estes conflitos e

com OS da guerra; e quando nao batalhavam

com inimigo, jogavam e cacjavam, o que era

ainda guerra, pois semelhantes jogos — como o

de langar a tavolado, em que se atacavam cas-

telos construidos de madeira, os quais s6 A

fOrqa de tiros de arremSsso vihham ao chao,

—

eram simulados combates; e guerra eram tam-

bfem as caqadas pelos monies, em busca do

inimigo:— os ursos nos covis, os porcos nos

brenhos, os cervos nos bosques. Fora disto,

justava-se, torneava-se, jogavam-se as canas,

bafordava-se; e tais costumes tornavam a alma

intr^pida e o corpo forte e destro para a guerra

— a guerra em que os senhores s6 pensavam e

para que viviam.

Tirante o brio de batalhar, estimulado por

outros incentivos que a religiao enlagava nuns

restos de cavalaria sagrada, no mais, a incultura

exlrema e o orgulho vao coexistiam de braco

dado.

Gonhecia-se o sangue e os nervos dos av6s,

e tanto se fazia timbre das virtudes como dos

defeitos herdados, os quais os mocos reprodu-

ziam com mui bem acabada insolencia, porque

para eles os erros dos sens maiores eram erros
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de raga — nobres defeitos — que, obstinada e

desvanecidamente, se deviam manter, reprodu-

zindo-os.

Os instintos rudos, quase h s61ta, compunham
a tdda a hora, nos recantos das camaras e nas

trevas das ruelas imundas, onde o luar nao en-

trava, scenas do elerno drama do cio brutal,

sempre violento quando nao tr^gico. As vezes,

porfem, era amor, e do mais nobre, liado de in-

trigas de prata; e j6 o brio recorria 6 defesa

alliva pela espada, justa e galharda, dos cava-

leiros. Muitas coisas de honra se liquidavam em
duelos tremendos. Citavam-se alguns como fesse,

muito antigo, que houvera na primeira linhagem

dos BarganQ5es, em que um D. Rui Mendes foi

cegado por seu irmao D. Fernao Mendes. E os

relatos de casos semelhantes em lides assina-

ladas; as faqanhas das guerras passadas e pre-

sentes; herofsmos e cobardias, paixSes e man-
cebias, muita vinganQa cruel, muito desagravo

belo, 6dios velhos de famllias, orgulhos irredu-

tfveis e pleilos antigos debatidos em cada gera-

Qao que os herdava e os transmitia;— tudo, de

mistura com ditos de punhal e miiidas chocar-

rices, e, aqui e ali, com luares de poesia, enchia

as conversas do tempo, nos PaQOs dos reis, nos

solares dos senhores, entre casteloes, mogos fi-

dalgos, donas e donzelas, e nas fartas lareiras

provincials, em t6rno do canhoto de carvalho a
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arder, lento e sagrado, entre peOes e criados que

em suas imagino(;6es comentavam os casos,

urdindo-os a seu jeito, emmaranhando-os, de-

turpando-os at6 6 heroicidade, ^ falsidade, ao

inverosfmil, k lenda.

Os fidalgos sabiam de onde vinham, de padre

a filho, e igualmente conheciam as ascendencias

das v6rias familias das linhagens dos Mendos,

dos Traslamires, dos Barganqoes, dos Taveiras,

dos Trocosendos, dos Vaiadares, dos Ramiroes,

dos Godinhos, dos Guedeoes, dos Vilalobos,

dos Peixotos, dos de Baiao e de outros muitos,

com suas maldades mais catadas que suas bon-

dades— e esta era uma instruQao em que pu-

nham orgulho e honra. Como que andavam na

tradi^So oral as linhagens dos homens bons de

Portugal, as quais se haviam recolhido em ca-

dernos manuscritos, para cada um saber de

quem vinha, e ainda, e sobretudo, para, conhe-

cendo-se os antepassados, se evitar o pecado

de casamento entre parentes, tao vulgar nessa

6poca em que o embargo ia longe— at6 k sexta

geraqao '">.

\
Quantas vezes, a Santa Igreja teve

de inlervir partindo, por sentenga, casados que

eram quartos coirmaos! Muitos se entretinham

a escrever estas compilaqoes de linhagens no-
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bili^rquicas e as c6pias, acrescentadas com no-

tes pessoais de cada leitor, andavam de solar-

em solar, de mao em mao. Averiguava-se o viver

fntimo dos v^rios Pa^os, ou casais, havendo

quem soubesse desfiar os diversos epis6dios

das vidas particulares de muitas geraqoes atrds.

Sabia-se tudo: o bom e o mau;— o escandaloso

principalmente, que sempre 6ste foi, em todos

OS tempos, o temp^ro por excelfencia das con-

versas miudas.

Antigas proezas, seculares algumas, passa-

vam ainda de bdca em b6ca. Contava-se a faqa-

nha de um Johan Pirez da Maya, mui bom ca-

valeiro de armas, que derribou sele cavaleiros

em uma agra de linho ^; a de um outro que

deu tao grande langada num inimigo, que a

lanqa Ihe atravessou o escudo, o pei'ponto e a

loriga, jindo cravar-se-lhe na came '! A Fernao

Pais, nas Navas de Tolosa, enterraram-lhe pe-

daqos do capelo de ferro pela cabeqa dentro, e

Sle conlinuou lidando ^

Outros grandes feitos se relatavam; e quem
OS expunha tinha a voz arredada da vida pre-

sente; no olhar, o nimbo das expressoes nu'sti-

cas; na b6ca, um sorriso candido;— e levava

aos punhos das espadas suas maos vibrantes e

p^lidas de enlusiasmo. elogio do her(3i, feito

com entono, rematava por estas palavras lava-

das: «Fuao foi mui bom cavaleiro de armas e
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muito honrado homem»; ou: «foi bom cava-

leiro de prol e de boa pa!avra»; ou, ainda, m^-
ximamenLe: «foi um bom fidalgo, de grande

entendimento, amado dos bons, prezado dos

reis e dos altos senhores que cada um queria

era sua companha)) ^

Mas a parte desonesta da vida particular con-

tava-se tumbSm. mau exemplo vinha de alto,

porque quase todos os reis de Portugal, de

Castela, de Leao, de Navarra e de Aragao, ha-

viam tido e tinham suas mancebas, como os

arcebispos, os bispos, os abades, os priores, os

Mestres, os Trades; e os bastardos, longe de

ocultar sua origem, ufanavam-se de usar armas,

embora labeoadas, e de gozar a nobreza de seus

pais.

Da sua manceba D. Maria Aires Fornelos,

teve rei D. Sancho 1.°, ao tempo casado com
D. Dulce, Martim Sanches e Urraca Sanches; e

depois que o rei fez casar esta ladina Forne-

los com D. Gil Vaz de Sousa, homem princi-

pal, teve mesmo rei, de outra manceba,— a

redondinha e saborosa D. Maria Pais Ribeira,

—

Teresa Sanches, Gil Sanches, Constanta San-

ches, Rui Sanches. Joao Afonso era bastardo de

D. Afonso II. Fernando, que foi cavaleiro da

ordem do Templo, como Gil Afonso, Afonso

Denis, Martim Afonso, Leonor Afonso, Urraca
2
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Afonso e Rodrigo Afonso eram filhos bastar-

dos de D. Afonso III, que casoii com sua so-

brinha D. Beatriz, tendo ainda viva a primeira

mulher D. Matilde, condessa de Bolonha. De
ganhadia sao muitos dos filhos de D. Denis que

OS teve de v^rias mancebas, a quem, ali^s, a boa

D. Isabel agasalhava e criava de sua casa.

D. Pedro I viveu, sem ser casado, com In6s

de Castro e depois teve filhos das suas rascoas

Beatriz Dias, Infes Afonso e da galega Teresa

LourenQO. Os reis de Leao e de Castela e de

Aragao, todos tinham filhos naturals de v^rias

mancebas, algumas das quais, por suas atitu-

des, causaram perturbaQoes politicas, como essa

Leonor de Gusmao, manceba de D. Afonso, o

onzeno, ou essa Maria de Padila, com quem
D. Pedro se enroscou em desvairos de amor,

causadora da divisao de Castela em dois gru-

pos politicos, que se lanQaram em crudelfssima

guerra civil terminada com as carnificinas de

Burgos, de T6ro e de Toledo.

Lavrava por toda a parte a barregania; e ba-

gaxas houve, tao ufanas das gragas do seu corpo

belo e do valor das suas manhas, que mandaram
abrir, na pr6pria campa, epit^fios proclamando

as loucuras de amor que os reis fizeram por

elas. Assim, Ximena Nunes, manceba de D. Afon-

so VI, de Leao, fizera gravar, na pedra que co-

biiria a sua sepultura, em S. Andr6 de Espina-
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reda, um epit^fio em latim em que declarava

que tinha sido amiga do rei («regis arnica km)
e que a die, um Idbo cerval («llioris») volunt^-

I'iamente se entregou.

«Viver em barregania» era uma formula cor-

rente.

Alfem dos casos contempor^neos, que todos

conheciam e muito comentavam, havia os casos

passados nas familias dos presentes— a cr6nica

negra dos solares— que, embora muito antiga,

se sabia e se repetia, ennodoando as grandes li-

nhagens. Que Moor Veegas, mulher de Vicente

Gurutelo, fdra filha de uma barrega e de Egas

Fafez, bispo de Coimbra e, depois, de Santiago ^^'

arcebispo D. Jo5o Martins, de Soilhais, teve

um filho chamado Martins Anes ^i; D. Moor
Nunez Camela foi monja de Arouca e mui gran

bagaxa 12; £>. Tareja Gill, filha de Gill Pirez

Feyi6o e de D. Ends Soarez, foi casada com um
escudeiro, e mulher de tao «mdao pregow que

houve filhos de seu primo-coirmao Pedro Anes
de Vasconcelos ^^\ e Fernao Afonso Alcoforado

teve por barrega Grata Vicente— juma soldadei-

ra 1*! Pedro Afonso era fiiho de D. Afonso Pais

Taveira, deao da S6 de Braga ^'^, como Gongalo

Pires Ribeiro era filho da monja abadessa de

Lorvao, Tereyia Mendes. E, como estes, muitos

e muitos casos.

As mancebias eram vulgarissimas; e mulhe-
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res «maas donas», de «maos feitos», de «mao
preQO» que «faziam torto) ^^ a seus maridos—
i
^s centenas!

As vezes, escandalosamente, realizavam-se ca-

samentos entre classes diferentes, nao casando

OS nobres «como deviam». Citavam-se casos an-

tigos na famllia dos presentes Guedeoes, onde

filho de algo Vasco Gomes fdra casado com
a filha de um carniceiro ^^; e o seu parenle Rui

Gomes com a filha de um carvoeiro de Evora ^^

D. GouQalo Anes, tao nobre, casou-se com Toda

Martins—uma vila de Aragao. jE quantos fidal-

gos havia que nao se pejavam de casar com
•mulheres que tinham sido barregas de ou-

tros 19 ! . .

.

Roussar era ainda freqiiente e todos conhe-

siam OS roussamentos praticados por antepas-

sados das pessoas presentes. Sabia-se que na

famllia dos Sousaas houve uma Maria Mendes

que fdra roussada por seu irmao GonQalo Men-

des 20, como por seu irmao Pero Garcia tinha

sido roussada D. Moor Garcia, de onde vi-

nham os Bargancoes ^K Pero Rodrigues, de Pe-

nela, roussara Maria Soarez, uma descendente

de D. Soeiro Soarez, o «maos de ^guiaw.

Meem Crano roussara, k f6rQa, D. Maria Pires

de Vides e teve-a no castelo de Lanhoso ^2. E
mais e mais, nao s6 entre pessoas de linhagem

como entre gentaiha vila. As vezes, os homens
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nunca mais curavam da mulher roussada que

ia casar com outro, pois Sste a considerava lim-

pa, visto a viol^ncia a nao poder sujar.

Os incestos, treqiientes; e nao faltam donas

que tenham filhos de primos-coirmSos.

rapto era vulgarfssimo. Contavam-se casos

s6bre' casos e, entre eles, estes antigos: um tal

GonQalo Pires Velho filhou D. Constanga Gon-

ialves que foi sete anos freira professa em
Voiturinho e teve dela muitos filhos. Na linha-

gem do conde de Vermuim, irmao do conde

D. Fernando de Trastfimara, houve um rapto em
que D. Lopo Rodrigues, de Ulho, teve de bater-

-se com trezentos cavaleiros que defendiam a

raptada, sua parenta, D. Teresa Fernandes, irma

de Fernandes Baticela 23.

Nessas afastadas 6pocas asp6rrimas, amor,

quando nao era assim audaz e violento, era me-

lanc61ico e cantado por homens da c6rte a quern

quase se exigiam, com as virtudes de cavaleiro,

as artes de escrever, de cantar ^^ e ainda as de

donear, com «boa palavra e saborosao 25, ante

castelas que a galanlaria do tempo primacial-

mente escolhia para armarem cavaleiros e Ihes

distribuir pr^mios de honra. Trovara-se em volta
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de iim rei portuguSs educado com um mestre

de Franga e com seus adlatos, mais ou menos

afrancesados, e para quem, de preferfincia, se es-

colhiam trovadores jovens e fidalgos, tirados

das famflias das primeiras linhagens, como os

Velhos, OS Redondos, os Briteiros. Nesses tem-

pos de cavalaria inflamada, numa hora de lide

trabalhosa, bastava, para fortelegar a energia de

um cavaleiro enamorado, alando-a, a relembrariQa

de um nome querido de mulher amada; e logo

essa imagem, recrescendo o fimmo, ia temperar

a Ifimina da espada e enttor^-la de valor.

— «;Por sua damal jpor sua dama!»— era o

grito de coragem e de poesia -^.

Assim, na Idade M6dia, a mulher portuguesa

foi considerada, ao mesmo tempo, uma ffemea e

uma fada. A sua figura ora se empasta em man-

chas de desprfezo, ora se recorta, em fundos de

ouro, nas linhas g6ticas dos cantares. Foi um
trapo e foi uma estrela. Gestos viloes a desclas-

sificam; gestos ledoslhe testemunham apr^QO.

Aquela enche, maltratada, os velhos «Livros de

Linhogens»; esta melancoliza, indigenamente, a

parte palaciana e artificiosa do Cancioneiro por-

tugues. espfrito li'rico dessas trovas, em grande

parte importado do sul de FrauQa, enxerta-se

nos cantarcilhos populares e logo se aclima

nesta terra de «soidade)), onde no amor sempre
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devera ter existido um doentio mal-estar volu-

ptuoso, como se h alma faltasse, no bem que se

tem bem que se ausentou; certa doce resigna-

Qao dos que, sentindo-se insulados e solitaries,

ofertam seu desamparo a ignota divindade; o

lento penar de um cair de luz s6bre uraa mancha
lil^s, arroxeando-a, ennoitecendo-a; o incoercfvel

anseio do desejo e da aspiragao do espfrito —
mistura de querer ardente e de nostalgia suspi-

rosa, como se a sensualidade de um vulcao se

vestisse com o crepusculo das Ave-Marias..

.

Nos trovadores provenqais o amor 6 galantaria;

entre n6s 6 dor e charaa-se «cuidado)). AcoM, 6

culto e vdrio; aqui, singelo como flores silvestres

e melancdlico como toada de chocalho de que-

brada em quebrada. Num, 6 graQa leve, que

passa; noutro, afecto certo, que m6i e mata.

Emquanto, pois, naquelas agrestes cr6nicas

de famflias, a mulher 6 tratada de barrega, de

ganca, de bagaxa, nesses «cantares de amor» e

«de amigO)), os trovadores chamam-lhe corteza-

mente «senhora e rainhaw, preitejando-Ihe sua

vassalagem em tddas as coisas da sua honra,

e, mais, apelidam-na de «senhor)) («mia senhorw)

como quem diz soberana a quem com g6sto se

submetem, na reconhecida consciencia da sua

fraqueza perante tao alto poderio s6bre o espfrito

e sdbre os sentidos a ela enfeudados. 6sses
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poetas, para quern um olhar ou um sorriso de

mulher eram luz de sonho, serapre que se diri-

gem k criatura amada, rebuscam galantes e

comovidas expressoes; e, assim, a chamam
«ben)), «gran ben» ^\ «saudade minha», «senhor

fremosa)) 2^ «fremosa de bon semelhaD) *^

«fremosa de bon pareceD) ^^ «o ben melhor

do mundo a que Deus nunca f^z par)) ^i, por-

que amor de uma mulher 6 o «maior ben de

quantos Deus quis fazer)) ^K

E amor, o llrico amor luso — um bem-que-

rer serapre distanciado do seu objecto, terno e

silencioso, tocado de fraqueza e de tristura —
sorri, chora, padece, por entre milhares de tro-

vas do Cancioneiro, que 6 a essfencia do cora-

^0 portugufes.

Uns h6 que preferem guardar no peito o se-

grMo do seu amor incompreendido:

«Nulh'omen non se dol de mi,

nen sab'a coita que eu ei;

nen a digu'eu a mia senhorl) "^

Outros contentam-se com ver a mulher que

amam:

«... gradecia

a Deus qual ben me fazia

en sol me deixar veer

o seu mui bon parecer!» ^
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Alguns esmorecem, sentindo-se abandonados

de Deus:

«E Deus mi vallia, se quiser',

ca eu ja non Ih'o rogarei,

pois vejo que non mi-a mesterl» ^*

V6rios desesperam de ser compreendidos:

aO amor, que Ih'ei, e a'ncobrir

a ela que me faz perder,

que mi-o non poden entender. »
**

H6-0S que se julgam endoidecer:

((Direi-lhes ca ensandeci

pola melhop dona que vi.-)
^•

Muitos afirmam que preferera morrev:

«... ca eu sei:

viver ei, se de mim pensar',

ou morrer, se mim nonamar.» °^

Morrerao:

aAm'eu tan mia senhor,

que sol non me sei conselhar

!

E ela non se quer nembrar
de mim . . . e moiro-me d'amor I

E assi morrerei por quen

nen quer meu mal.. nen quer meu ben!» *^
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Assim, amor, acol^ senhorio e posse selva-

gem, 6 aqui incerteza, desespfero, alegria, dor e

morte, como um trovador o define:

aMia fremosa . .

.

vos sodes mia morte, e meu mal, e meu ben!»*°

|Eis amor de ontem, de hoje, de amanha, de

sempre— eterna sede do homem pela mulher e

da mulher pelo homem, que s6culos sdbre s6-

culos nao saciam nunca!

Nestes extremos estd t6da a Idade-M6dia com
a mulher ao mesmo tempo escrava e castela;

com a tradiqao dos bandidos das vielas negras,

assassinando k falsa-f6, e a galhardia dos due-

listas, de testa alta e olhar firme, que tanto que

vejam o contr^rio desarraado, Ihe nao dao mais

com ferro, apontoando-lhe s6mente o escudo,

num generoso gesto de racja. ContemporSnea-

mente existe, nessa ^poca de contradiQoes, um
catolicismo espesso at6 o negrume, feroz at6

terror, ennovelado no fumo grosseiro das

superstigoes, mas de onde saem almas leves

como ar das serras, puras como a luz nas

neves — a beatitude, a santidade. Complexos
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tempos em que havia de tudo: costumes b6r-

baros, lirismos sublimados, rufioes e cavaleiros,

facfnoras e santos.

Por cima disto, misturando uma coisa e ou-

tra, tudo exagerando al6 ^ deformidade, casca-

Ihavam os versos de chacota e de joglaria dos

poetas de maldizer, a comentar, com suas fa-

c6cias cazurras, suas caliinias, chufas e burlas,

OS costumes, her6icos ou ridiculos, de t6da a

Idade-M6dia. E estas cancjoes, nos Idbios des-

peitosos dos fidalgos desqualificados, enchiam-

-se de vinagroso riso de escarninho; e eram

repetidas pelas bocarras dos jograis-viloes, as-

soldadados ^ ragao de vinho e de cevada. Estes

m6maros, armando nas pragas piiblicas suas

tendas de marQaria, trejeitando-se burlescamente

em mimos truanescos, por seu mester de fazer

estoirar o riso, deviam, histrioes, saber desfa-

zer, em gargalhadas decompostas, as multidOes

ignaras para quem cantavam e bailavam, ao

mesmo tempo que tangiam a viola de arco ou

a cltoia mourisca.

Nos solares, como nas hom^as e coutos, a vida

que se fazia, nessa segunda metade do s6culo

catorze, era tocada dSstes tracos comuns, era-
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bora houvesse uma tal ou qual morigeraQao nos

costumes, se os compararmos com os dos pe-

rlodos anteriores. A nobreza, se j6 nao tinha

aquele arreganho dos priraeiros tempos com
que cometia, de frente, os delegados do rei, que

defendiam os direitos da coroa contra as usur-

paQoes patrimoniais em que os fidalgos se jul-

gavam senhores absolutos no abuso de nao pa-

gar impostos ao rei e no de os receber do povo;

o clero, se j6 nao mostra, pelo menos exterior-

mente, aquele excesso de ambigao de poder e

aquela tenaz combatividade, amparada em Roma,

que provocara vigorosos movimentos por

parte dos pais e dos av6s de D. Fernando *i;

se entre as Ordens nao hd aquela disc6rdia

longa e ensanguentada sobre posses e preroga-

tivas senhoriais; se, entre si, afrouxaram as

grandes demandas dos institutos mon^sticos;—
no entanto, estas classes dominavam ainda e o

povo sofria t6da a esp6cie de pressao e vexa-

me. Os pequenos casais eram espoiiados pelos

nobres que entravam dentro ddles e Ihes toma-

vam tddas as searas e todos os animais de

criaQao. As queixas do povo, as suas reclama-

Q5es em cCrtes eram constantes, contra os gran-

des que, por seu lado, exageradamente defen-

diam as prerogativas das suas honras e cou-

tos *-. Debalde se legisla de novo para emendar

OS excesses de antigas liberalidades dos reis,
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para limitar direitos, coartar liberdades, fixar

jurisdiQoes, quebrar abuses eanularusurpaQoes;

— tudo foi sem resultado, porque a nobreza e o

clero (prelados, Ordens e abades) acabavam

sempre por triunCar. A Igreja estava ao lado dos

tronos, procurando construir a unidade politica

de ac6rdo com a unidade religiosa.

jTinha tambem desapnrecido a poesia cortesa

dos perfodos afonsino e dionisiano. Jii nao havia

trovadores ^^\ No entanto, devia aiiida haver,

na irredulibilidade do sentir luso de uma raqa

amorosa e saudosa, aqui e al^m, na sorabra a

que se acoutam os menos compreendidos, muito

pulsar de amor melanc61ico sentido por donze-

las que, em sua tristura, nas sombras dos re-

cantos, (entendedores de confidfencias), para si

repetiriam esses cantares antigos, guardados

em cadernos manuscritos, que passavam de

mao em mao e eram decorados ainda por al-

guns jograis que os cantavam h ci'tara. Quantas

insofridas recitariam a trova de Joan de Gui-

Ihade

:

aOs trobadores ja vam para mal
)iom ha hi tal que ja sii*va senhor;

Quantus Irobadores no reyno som
de Portugal, ja nom am corayom.^ "

A poesia entrava na noite do descanso, onde

se preparava a eflora<jao po6tica, palaciana e
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cort^s, do s6culo quinze; e se qualquer frouxo

Sete-Estrfelo de graqa scintilava a mMo, logo de

todo desaparecia na escuridao de uma vida de

guerras entre reinos e de brigas enlre familias

rivals, com rebeldias de bastardos, deslerros e

desnaturagoes.

E tal era o feitio dfesses tempos idos.



LEONOR TELES

No solar de Pombeiro

ENTRE OS dezassete e os dezoito anos

— juma crianpa ainda!— parentes

e amigos casaram Leonor Teles

com D. Joao Louren^o da Ciinha, mor-

gado de Pombeiro, termo de Arganil, em
terras da Beira; e tal casamento, de alto

sangue de ambas as partes, nao deixou

de agradar ao espirito precocemente am-

bicioso desta donzela, filha de linhagem,

que, desde a infancia, em suas terras

trasmontanas *^, sonhava com grandezas,

por ter nascido assim, e tambem porque

a vinham educando a falar-lhe nos direi-

tos das donas de mor estado e nas rega-

lias dos senhores de grada estirpe. Sabia
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quanto era fidalga e orgulhava-se do

seu apelido herdldico ser, em escudo

direito, sem mistura de quarteis, urn

campo de ouro liso e brilhante, que

queria dizer a mais alta nobreza, o maior

poder e a s6lta liberalidade, que s6 pode

cair das maos ricas e generosas dos reis

e dos grandes.

Seu pai, Martini Afoiiso Telo, filho de

D. Afonso Teles de Menezes, era descen-

dente do rei Fruela II, de Leao e G-aliza,

irmao de D. Afonso Telo, conde de Bar-

celos, e f6ra mordomo-mor da rainha

D. Maria, filha de D. Afonso IV de Por-

tugal. Mandado matar, com outros cor-

tesaos, vexatbriamente, por maos de

escudeiros, sob as ordens do rei de Cas-

tela, em T6ro, a vista da rainlia, esta

caiu por terra, desmaiada, vendo numa
p69a de sangue D. Martim, que diziam

ser seu amante. E esse foi um dos tra-

gicos epis6dios da tomada de T6ro por

D. Pedro de Castela, o Cruel, que, ao in-

vadir a vila, matou as portas do Alcazar,

a trai9ao, todos os grandes fidalgos que
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eram por D. Enrique, seu irmao, parte

dos quais foiinavam a eCrte da rainha

viuva de D. Afonso, o onzeno *^.

Leonor Teles mal conheceu o pai. Era

pequena, quando llie contaram, vaga-

mente, a sua desgra9ada morte em terras

de Castela. Desde entao ficou a viver

cora o tio conde de Barcelos, e com seus

iiTnaos Joao Afonso Teles de Menezes,

Q-on^alo Teles de Menezes e Maria Teles

de Menezes. Seu avo paterno tinha sido

mordomo-mor de D. Afonso IV, e sua

quarta av6, Teresa Sanches, casada com
D. Afonso Teles de Menezes, era filha

bastarda de D. Sancho I *'. Havia nas

suas veias sangue de reis. Sua mae,

D. Aldonca de Vasconcelos, filha deJoao

Mendes de Vasconcelos e de sua mulher

de ben^ao D. Aldara Afonso Alcoforado,

era dos Vasconcelos, descendentes, por

varonia, de G-uterre Os6rio, o not^vel

rico-homem '*®. Os varies Menezes, de ori-

gem castelhana e leonesa, tinham nos

seus escudos as barras de Aragao, as

quinas sagradas de Poitugal e os leOes
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batalhantes de Castela. Nao podiam ser

mais fidalgos.

Por seu lado, D. Joao Louren9o da

Cunha— filho de Martim Louren90 da

Cunha, senhor do morgado da vila de

Pombeiro (morgadio que houve por via

de escambo que fez com el-rei D. Afon-

so IV)*** e de D. Maria Gonialves, filha

de G-on9alo Anes de Briteiros ^°— era

parente, em quarto grau de consangui-

nidade, de D. Fernando, rei de Portugal,

visto ser neto de Maria Afonso e bisneto

de Martim Afonso, filho de D. Afonso III".

Leonor Teles, casando com D. Joao

Louren^o da Cunha, da mais esclarecida

estirpe, que usava o pronome dom, desi-

gnativo do seu g6tico sangue, estava,

portanto, com os da sua qualidade.

fiste rico-homem, residindo em seu

solar de granito e taipa, e comendo os

bens avoengos, de fartas rendas e cabe-

dal, das suas terras patrimoniais, que

produziam muitos toneis de vinho e ren-

diam bons alqueires de milho miudo

e de cevada, e o mais que Deus dava^;—
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6ate donat^rio, gozando as jurisdi^Oes

privativas de seus senhorios corporals

e espirituais, fazia, dentro dos seus cou-

tos, a vida ociosa, inculta e altiva, dos

senliores unicamente preocupados na

manten9a de sua honra.

Leonor Teles vivia os costumes e res-

pirava as ideas do tempo. Desde nova

compreendeu quais as ambi^Oes dos ri-

cos-homens e o que, no campo das pre-

ten9C)es, mais e melhor lisonjeava a no-

breza. Ela, fidalga e orgulliosa, era pelos

grandes—os unices que, por sua linhagem

e proezas, possuiam legitimes direitos.

(jMas sancionaria Leonor as aspira9Cles

dos fidalgos, na extensao do mando, ate

k conquista das soberanias locals com
que se Impusessem ao poder central?

Nao. Aclma de todos, ainda dos mais

poderosos, via ela a pessoa do rei, ma-
jest^ticamente dominando. A forpa dos

fidalgos tinha como fun^ao dar fdr^a ao

rei. Paralelamente, o clero. Fora destas

classes, havia, enchendo o reino, o des-

campado das almas servas. Opovo— vis,
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plebe, servicais,— ^sseTtSio o sentia. Para

ela as classes infimas n3,o tinham direitos

maiores a que f6sse precise atender; a

tradipao das suas preten90es considera-

va-a uma utopia; e o facto dos beneficios,

j4 realizados no tempo de D. Pedro,

interpretava-o apenas como medida po-

litica ddste rei, ou ainda um movimento

impulsivo da sua trigosa justi9a, tao

pessoal e irregular. O seu instinto afir-

mava-lhe, sem discussao, quena profunda

desigualdade social estava o factor in-

dispensdvel para a equilibrada consti-

tuicao da sociedade fatalmente feita de

senhores e de servidores, o que obriga

a dar f5rca ^s classes nobres e a center

as meas. Os solarengos eram criaturas

aparte, nascidas para servir e obedecer;

— quando muito, que Ihes regulassem o

trabalho e os deveres entre eles e o amo,

como ja tinham feito alguns reis de Por-

tugal. As classes baixas— armeiros, mer-

cadores, mesteirais, moedeiros, enxer-

queiros, carniceiros, e os varies oficios

vis—nunca Ihe mereceram o menor in-
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teresse e jamais Ihe passou pela cabe9a

que o povo fdsse uma for^a, e muito me-

nos suspeitou que um dia pudesse haver

moviinentos populares em Portugal, que

se impusessem aos reis. Quando ela tinha

uns oito ou nove anos, ouvira falar va-

gamente, na Jacquerie, em terras france-

sas, mas ninguem Ihe explicou que fora

o povo esfomeado, saqueado e arruinado

pelos nobres de Fran9a e de Inglaterra,

surdos ^s suas justas reclamacoes sobre

formidaveis abusos ;— o povo que reben-

tara em furacao, lancando o fogo por

t6da a parte, atacaudo castelos, matando

OS senhores e os filhos^ num desespero

de fome de pao e de justica, querendo

tudo destruir para tudo de novo edifi-

car. Da grandeza deste vendaval de

6dio ficou-lhe a leviana idea que fdra

um vulgar alevanto popular que os fi-

dalgos sufocaram e esmagaram. Pessoa

alguma Ihe deu noticia das conquistas

sociais do povo ingles e das concessOes

feitas pelo trono, que ja vinham do tempo

de Eduardo I; e, mais tarde, tambem
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ningu^m a instruiu de que os ventos de

Franca traziam, nos derradeiros arran-

cos de feudalismo, as ultimas baforadas

da soberba va dos senhores, que deixa-

vam de ser os suzeranos da terra nos

seus dominios directos e liteis, cuja posse

o povo pagava com a obriga9ao de ser-

vipos militares e outras especies de ve-

xat6rias servid5es. Leonor so viu em
tudo isto o triunfante poder dos fidalgos,

que admirava, e jamais ouviu o bramir

desse mar de gemidos, e muito menos
entendeu a significacao dos fervores po-

pulares. Entre ela e o povo — um
abismo.

A linica convivencia que Leonor esti-

mava era a dos ricos-homens e das ricas-

-donas ; e, para alem desta sociedade,

uma outra havia, mais alta que t6das as

demais, que de longe a enamorara atur-

didamente :—A c6rte dos Pa^os de Apar
Sao Martinho, em volta do rei e da in-

fanta, 1^ nessa linda e distante Lisboa,

tao afamada. Na sua fantasia, tdda c6r
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luz e vida, esta aspira^ao possuia-a

absorventemente. As vezes, o sen olhar,

embora imaginativo, parava-se, fixo num
ponto, como que a ponderar motives e

resultados, disciplinando os seus serenos

desejos que mui bem sabiam o que que-

riam. E era irisado e luzente o progra-

ma que ela delineava. . .

A seu lado, despreocupado, igiiorau-

do-a por completo, mas amando-a apai-

xonadamente, a seu modo calado e brus-

co, D. Joao Louren90 da Cuiiha, mais

velho que ela, pensava terra-ct-terra nos

tratos da sua lavoura e, fora disto, ria,

ria, com o seu riso miudo e mordaz,

achando muita criancice e extravaggln-

cia a certos silencios ansiosos de Leo-

nor, nada atingiiido da constru9ao desse

olhar sereno—^de Leonor, sua liiulher

nao havia ainda tres anos,

D. Joao Louren90 da Cunha era uma
pequena figura magra, de face seca e ne-

gra barbicha rala, com uns olliinlios me-

t^licos, maliciosos, quase cinicos, que,
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quando riam, se fechavam inteiramente,

num risco grosso e escuro. Eporquefazia

alforje de bons ditos, nos banquetes, nas

ca9adas, tinha sempre, a prop6sito, uma
boa saida,— uma senten^a trocista que

causava hilaiidade. Das cantigas dos tro-

vadores, copiadas em cadernos manuscri-

tos, que as donzelas decoravam e alguns

mo90s repetiam, nao eram os «cantares de

amor», nem os «de amigo» emuitomenos

as «trovas sacras» o que o deleitava, mas
sim OS versos de chacota, as chufas, os es-

c^rnios— que o faziam rir destampada-

mente. Saboreava as ten^Oes das gestas de

mal dizer e as tro9as a doutores e juizes

;

sabia de cor os versos ironicos contra os

que, pranteando-se, diziam que queriam

«morrer de amor » ; e, sempre que beliscava

o brapo carnudo de uma mulher mo9a,

duro como trave lagareira, dizia-lhe bai-

xiiiho, num piscar demorado de olhos ma-

ganos, explicando o seu bruto desejo:

aqueria-me Ih'eu mui gram hem querer

mays non queria poi' ela monger /»
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Mais, porem, que tddas eram as «can-

tigas de aina» as que de-veras Ihe agra-

davam e, em especial, as dos autores

como Joao Scares Ooelho— cantigas li-

cenciosas, cochichadas aos ouvidos dos

seus amigos, rindo antes que eles rissem,

rindo mal abria a b6ca para as dizer,

acentuando a expressSlo com os olhitos

hiimidos repletos de jubilo, e cada vez

mais cerrados,— a rir, arir ! Com os seus,

vivia na melhor companha e jamais os

tratava pelos nomes ou apelidos, mas pe-

las alcunhas de familia, ou pelas que ele

pitorescamente inventava, para o que ti-

nha folgado engenho ; e nunca deixou de

ter k sua mesa um desses goliardos, es-

colar noctivago e tunaute, tipo de antigo

clerigo-jogral, que, com suas facecias,

seus jeitos picaros, trotalhas e capurri-

ces, cantaroladas k viola, o entretivesse

gaiamente.

Estimadissimo, este D. Joao Louren^o

da Cunha ^^.

Um ano, dois anos de casados se pas-
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sam. Nasce-lhes um filho. As vidas de

Leonor e de D. Joao da Cunha conti-

nuam no mesmo pe. Sao, para Leonor,

dificeis de encher os dias, e intermindveis

as noites de inverno nesse morgadio de

Pombeiro, insulado em terras da Beira.

A vida provinciana, igual e parada, com
as suas missas di^rias na capela, o terQO

rezado em conjunto e o circulo de servas

fiando, bordando, costurando, e tagare-

lando contos e casos miiidos, enfastia-

vam mortalmente a alma vi90sa e dese-

josa de Leonor Teles, que em tao pequeno

meio se sentia abafar, vivendo na im-

pressao de que Ihe premia o peito a m6
de um moinho, de que Ihe ferropeavam

OS pulsos algemas tenazes.

O solar estava p6sto num debrucado

outeiro dos v4rios montes que, irri9ando

OS pendores da serra do Salgueiral, com
OS de Arganil e Goes, formavam, a sul,

OS primeiros afastados contrafortes da

cordilheira da Estrela. Tinha k volta ter-

ras de lavradio cor de burel, verduras

de pain9ais, vinhedos baixos e oliveiras
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pardas, em colinas de declive brando,

iium todo de linhas suaves e de tintas

s6brias e harmoniosas. Era tranquila e

grave estapaisagem, iios tons dos verdes

escuros da vinha a ligarem-se com os dos

castanheiros de copas espessas, com os

dos pinheiros bravos de massa verde,

mais dura ainda. A norte e a nascente,

em fundos distantes, os recortes do Ca-

ramulo e a mancha da Estrela, azul e so-

litdria ; e ao sul as serras da Louza e de

Penela fechavam este canto de mesto co-

lorido— terra da Beira-Alta, fiel e sau-

dosa, crente e triste, que e a mais portu-

guesa das paisagens de Portugal. Esta

luz calma e esta paz de horto eram uma
conversa em voz baixa, discretamente

mon6tona e serenamente feliz, para espi-

ritos fatigados ou scismadores, mas irri-

tante, por ser resignada, para almas an-

siosas, como a de Leonor, que em si sen-

tem latejar todos os fremitos da vida bu-

li^osa, t6da a riqueza da energia tenaz,

a impulsa-la, na assegurada confian9a do

triunfo. espirito de Leonor vivia no p^-
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tio de uma cadeia. Semelhantes serras

cintavam de muralhas seu cora9ao a di-

latar-se. Essa paisagem era silencio ; sua

alma era voz.

Em Lisboa morava, na casa de el-rei,

a irma de Leonor Teles, Maria Teles,

mais alta em anos que ela, viiiva de Al-

varo Dias de Sousa, em grande intimi-

dade com a infanta D. Beatriz, irma de

D. Fernando. De onde a onde, Maria Te-

les vinha a Pombeiro visitar a irma ; e o

que, entao, ela Ihe contava da vida da

cdrte, deslumbrava Leonor, que a ouvia,

pondo atentamente nos olbos de Maria

seu sereno olhar esmaltado de admira-

^ao e cobi^a. Estas conversas e, quando

a irma regressa k corte, as cartas que

Ihe escreve, cada vez mais incitam Leo-

nor. A sua imagina9ao exalta-se. Ve a

vida dourada das c§,maras dos Pa^os de

Apar Sao Martinho e, mais do que este

ouro, brocades, mesuras, banquetes, fes-

tas e ca9adas, enebria-a o sumo pre90 da

f6r9a que em si concentra esse foco de

I
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autoridade absoluta. Tudo andava em
volta do rei. poder era para ela a maior

beleza. jA corte! Ela tern a exacta cons-

ciencia da formosura do seu corpo e de

todo o requintado valor das suas manhas.

Leonor nao pode estiolar-se ali, no tedio

mortal daquela aldeia e daquela socie-

dade miiida, junto de um marido que, fra-

gueiro e vulgar, passa a vida pelos mon-
tes, na caca, e na companhia dos seus

criados, seus caes, seus falcOes. Dentro

dela, formosa, havia a mocidade robusta,

que e o supremo direito de viver, e a

quern o mundo pertence. A c6rte— o

maior fausto; o rei— o m^ximo poder:

eis o sonho furioso desta dona nascida

para mandar e dominar, e em cuja alma

arde o dem6nio da ambicao, como arde

na sua cabeca, estranhamente bela, a

sar9a de uns cabelos ruivos, ;semelhan-

tes a labaredas batidas pelo vento

!

;A c6rte, a cdrte!. .

.
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EM Lisboa, nos Pa(?os de Apar
Sao Martinho, a meio da encosta

da Alc^90va, sobranceiramente

ao Tejo, aqui, de 4guas chas eiradas de

mil matizes de setins aziiis que as ksas

das gaivotas, descendo em bandos balou-

pados, arrepiavam, pincelando-as de tin-

tas Claras ; alem, de dguas lisas ate h

banda de 1^, ate hs escarpas vermelhas

de Almada, ks campinas do Barreiro e ao

anil, leve como fumo, dos montes da Ar-

r^bida;— vivia a corte portuguesa for-

mada pelo rei.D. Fernando e por sens

germaios a infanta D. Beatriz, D. Denis,

D. Joao, filhos de D. Pedro e D. Ines de

Castro '\
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As testadas dos Pa^os, de silharia es-

cura, eram extensas e irregulares, com
suas janelas desiguais, grandes epeque-

nas, largas e esguias, simples umas, ou-

tras abertas em arcos de ogiva e de om-

breiras caneladas, com vidramentos co-

loridos; eirados altos, cumes de telhas

vidradas espelhando, como m.etal polido,

o sol e o luar; torreOes agudos termina-

dos por grimpas de ferro, quadradas, que

giravam e gemiam com o vento **. in-

terior era uma confusao de casas, de cH-

maras, de recamaras, de corredores, de

escadas, de patios, de lojas, de subterr^-

neos, onde se acomodavam o rei, a in-

fanta, OS infantes, senhores, cuvilheiras,

donas, donzelas, capelaes, fisicos e basta

criadagem. Em baixo, as cavalaricas, os

canis, a falcoaria. Nos grandes salOes, os

tetos de cedro e de castanho, com pin-

turas rudas de tonalidades cllndidas, ti-

nham florOes dourados no cruzamento

das nervuras, e no centre o escudo rial

com OS campos a cores, vermelhas e

azuis, e os metais a ouro e prata. As



Casa de El-rei 1

9

paiedes estavam colgadas do Kazes ; os

chaos eram de tijolos vermelhos, espi-

iihados, cobertos, no invenio, de tape-

tes de las coloridas, e, no verao, de al-

catifas de couro aragones ; e dos muros

das camaras, mobiladas de areas encou-

radas, huchas, bofetes, arquibancos, e

cadeiras com alambeis de guadamecim,

saiam brapos hirtos de ferro brunido,

com grossas tochas de cera amarela,

abrochadas em argolQes.

Em volta da linda infanta D. Beatriz

— que todos amavam pelas suas ((bonda-

des e graQas)) ^^, e a quem o rei dava ca-

sa, rendas e alto tratamento pelo muito

que queria a esta sua meia-irma,— tudo

era brilho e galantaria. Cercada de do-

nas, de filhas de algo e de linhagem ^', e

de cuvilheiras ^®, ia-se o tempo (depois

de muitas rezas diarias na capela) entre

contos e recontos, assentadas em estra-

dos, ensartando sens colares, franjando

sens ramais, a cortar ronpagens de apa-

rato, paramentos e vestidos, pendoes e

balsOes com suas empresas e letras, far-
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pando-as de fios de ouro, chapando-as de

prata, broslando-as com sedas de c6res

suaves, como que bebidas pelo sol ; e os

dedos finos e fidalgos -dessas medievas

donzelas de peito estreito, p^lidas, do-

bradas sCbre os panos, eram justos no

concerto dos matizes apagados.

Nas seroadas dos Pa^os discutia-se a

fidalguia portuguesa, a bravura dos guer-

reiros, a gentileza dos cavaleiros, e con-

tavam-se os costumes das cortes de Oas-

tela, de Leao, de AragSlo e de Navarra,

e tambem as passadas aventuras dos ca-

valeiros andantes, virtuosos e gentis,

que, recebidos nos Pa90s e nos albergues,

corriam mundo, por bem-fazer. A infanta

D. Beatriz, tCda papa, tinha saudades do

que deviam ter sido os tempos idos dos

seus av6s T>. Afonso III e D. Denis, com
trovadores e festas nos Papos de Franca

e de Inglaterra; tinha saudades do apa-

rato das lendarias c6rtes de amor, em
que rainhas, infantas e condessas presi-

diam e deliberavam. ; Como ela gostaria

de ter vivido nessas epocas de fausto e
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galanices ! No entanto, satisfazia-se com
o esplendor das ca9adas rials, que a des-

lumbravam pelo luxo, ostentapao e mo-

vimento.

Era sua dona intima Maria Teles, viii-

va, nova ainda, criatura calada, olhos

aveludados, face tranquila— o todo si-

sudo. A infanta ouviu-a muito e tudo

dela confiava. FOra seu tio, o conde de

Barcelos, quern a introduzira na c6rte,

quando, cedo, viuvdra de Alvaro Dias de

Sousa.

infante D. Joao, como seu irmao

D. Fernando, amava o nobre recreio da

ca9a. D. Joao era impulsivo, extrema-

mente Ihano, dando-se, de preferencia,

com o povo e as classes meas ; D. Denis,

sempre concentrado, vivia com os fidal-

gos e OS liomens de fei9ao e bom avisa-

mento, preferindo a tudo andar so, a

olhar para o chao, cogitando. Era aus-

tere e triste.

Frequentavam Sao Martinho os bem
entendidos conselbeiros do rei, que eram,

entre outros, D. Frei Alvaro Gon9alves,
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o velho prior do Hospital ; Aires Gomes
da Silva, que f6ra aio do rei e alferes-

-inor ; Badasal de Espinola, o genoves
;

Afonso Fernandes de Burgos ; Martina

Garcia, e, principalmente, o seu piiva-

do-mor e fiel amigo, o velho conde de

Barcelos, D. Afonso Teles de Menezes
— de olhos redondinhos e raposios em
cara vermelha ; barba mal semeada

;

b6ca duvidosa, mastigando muito as pa-

lavras, vagaroso, ronhento, transigente,

acomodaticio,— que tinha sabido viver

na privanpa do desaustinado D. Pedro,

e agora se entendia acabadamente com
o gentil novo rei, de talante tao oposto.

D. Fernando tinha vinte e seis anos ^'

frescos e nobres. Alto, magro, mesurado

nas atitudes de gran senhor, seus gestos

sobrios eram os da galhardia perfeita ; e

a postura da cabepa, o acolhimento das

maos estreitas, a transparencia do olhar

lial, e a sedu9ao do sorriso inteligente e

bom, atraiam e prendiam. Na face bar-

beada, muito branca, lustrada de encan-
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to, desenhava-se a bOca gentil e desejo-

sa, mas ferida de fraqueza ; os cabelos,

louros e curtos, eram finissimos ; e nos

olhos, de azul franco, ora se amolecia,

cheia de do9ura, uma pupila namorada,

ora chispava a faiilha da ambi^ao vaga

e tonta, ora o siibito lampejo de uma
efemera energia, logo amortecida. Amo-
roso, achegado e ledo, era, nas c^maras

dos Pacjjos, a atrac^ao das donzelas. A
sensualidade, que nele ardia, iluminava-

-Ihe a vida do prazer de viver ; e seus

olhos, sua face, sua b6ca enfeitavam-se

do sorriso dilatado de simpatia, a irra-

diar. Nas mulheres enxergava a beleza

certa, muita ou pouca, que em t6das h^,

quando as olba o poeta do instinto. Mei-

go, chorava com a facilidade com que

chora uma crianca ^ ; e dado, os fidal-

gos gozavam na companhia dele o pra-

zer de se sentirem menores, na ufania

de se saberem iguais. De galharda dis-

posi^ao, e de boa palavra, era senhor en-

tre OS homens e soberano entre os reis.

Cavalgando, direito em t6da sela.
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firme nas estribeiras, formoso e vistoso,

a mesma esbeltez de apostura o assina-

lava; e sob as suas pernas hirtas, de

estremada mestria, o corcel, bem corre-

gido, obedecia, ora cortando, ora flan-

queando a estacada, k vontade do cava-

leiro que brincava com a lan9a, regen-

do-a e lan^ando-a por alto, ante palan-

ques, com sobrec6us guarnidos de bal-

sOes de insignias coloridas e colgaduras

historiadas, onde ricos-homens, donas,

donzelas e donzeis, vestidos com gibOes

de c6res e tabardos de finos panos, aplau-

diam desvanecidamente os garbos do seu

rei.

Ninguemmais do que eleamava o j6go

da ca9a ^s aves, em campinas francas,

com a^Sres, falcOes e gaviOes ; e aos ani-

mals de monte, com sens cSles, a cavalo

ou a pe, pelos extensos dominios realen-

gos de Olivais, de Alenquer, Ota, Almei-

rim, Peniche, Atouguia, em dilatadas,

entre matas, serranias e fraguedos. Ai

viviam coelhos, lebres, rapdsas, veados,

porcos monteses, ursos e t6da a esp^cie
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de aves—perdizes, pombos bravos, mar-

tinetes ; e nos marnoceiros do termo de

Lisboa, nas lagoas de Obidos, no paiil

de Magos e na pateira de Fermentelos,

— patos e cisnes selvagens ". A cavalo,

sen gibao folgado, k cinta o punhal e a

faca de mato, a tiracolo a buzina, na mao
a lan^a, as pernas esticadas e os pes fir-

mes nas estribeiras mouriscas— o rei

ca9ava, com rial aparato, cercado de ca-

valeiros, de escudeiros, de besteiros de

c^mara, de mourisquinhos, no meio de

dezenas de acoreiros, falcoeiros, gente

de monte e buscantes, entre o alarido

dos moQOs a bradar aos caes— i«eylo

vay, eylo vay ! » — e do caincar dos sa-

bujos, dos al5es, dos galgos de rapOsa,

dos podengos de mostra, ao clangor das

trombetas dos monteiros armados de lan-

9as e de ascumas, espalhados, em man-
chas de c6res vivazes, pelos cabepos das

colinas, em restevas secas douradas pelo

sol, aqui e acold, saindo dos pain9ais

verdes, ou assomando nas cumeadas dos

monies.
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D. Fernando vivia h larga, pomposa-

mente, com a sua rial casa organizada

como a de sens av6s, com mordomo-mor,

esmoler-mor, reposteiro-mor, porteiro-

-mor, meirinho-mor, monteiro-mor, fal-

coeiro-mor, copeiro-mor, e pousadeiro-

-mor. Gastava grandemente com a guar-

da-roupa, a ucharia, as cavalariQas, os

falcoeiros, os monteiros e mais criada-

gem ; distribuia mSlos cheias de dobras

em ordenados, moradias, casamentos,

merces, esmolas, sustentando muitos

acostados e criando, de sua casa, varies

fidalgos e infan95es. Assim, espalhava os

milhares de marcos de prata, entesoura-

dos na tdrre do Haver **^, que herdara de

sen econ6mico pai ; os enormes direitos

rials das alfUndegas de Lisboa e do Pdrto;

as rendas que Ihe acarretavam os oven-

9ais, e as decimas do comercio dos lom-

bardos, dos catalSles, dos milaneses, dos

prazentins que carregavam e descarrega-

vam quinhentas naus nos cais da Ribeira

e enchiam a jazeda do Tejo— uma flo-

resta de mastros, florida de velas brancas.
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D. Fernando agasalhava fidalgos com
primores de grandeza; e, uma vez que

teve de dar um presente de capa ao rei

de Granada, enviou-lhe, por sete mocos

de monte, trinta aves de presa adorna-

das de contas ricas e alamares de prata,

e seis alOes e seis sabujos de ra^a, suas

coleiras brosladas e guarnecidas de prata

dourada, indo os caes presos uns aos ou-

tros com trelas entrela9adas de ouro. E
quando esteve para casar com a filha do

rei de Aragao, mandou uma frota de sete

navios em que a c^mara da gale rial,

destinada h infanta, ia adornada com
pendOes de seda, e os galeotes, todos

vestidos com libre igual, manejavam re-

mos pintados das mesmas c6res. A bordo

ia a embaixada composta de fidalgos de

prol, com seus escudeiros, quarenta b6s-

teiros e muitos mo90s, com as armas por-

tuguesas nos peitos das dalm^ticas de

cintos de veludo preto.

Polido em extremo, sentimental e fran-

co, D. Fernando era em tudo o oposto a

um rei medievo : faltava-lhe a viol§ncia,
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a crueldade, a perfidia— admiradas ma-

nhas e virtudes com que, nesses refalsa-

dos tempos, se conquistavam os liomens,

se aterravam os povos— se vencia. Deli-

cado, cheio de defeitos e de qualidades

modernas, a sua arm a era o trato mesu-

rado e o bom agasalho, e nao a trai9ao

e o crime. D. Fernando nao era do sen

tempo. Quern diria que ele houveranas-

cido a quando reinavam nas Espanhas

i
OS Pedros cruSis, os Carlos maiis I Embora

fdsse de natural muito senhor de sua

vontade, e ate assaz queren^oso, o seu

car^cter, menos firme, esmorecia ao ten-

tar a luta e falhava na ac^ao pertinaz,

deixando-se conquistar por corteses ma-

neiras. Era um portugues com tddas as

qualidades de nobreza e de sentimento,

e com todos os defeitos da vontade que-

bradi9a e do anseio fugidio.

*

* *

Porque ate entao f6ra livre . .
.

, tinha
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passado os seus quatro primeiros anos

de rei a administrar inteligentemente o

seu reino com todos os acrescentamentos

que Ihe eram devidos, adiantando o co-

m6rcio *^ e a marinha, organizando o

ex6rcito, reparando os castelos, forne-

cendo-os de armas, e firmando sua poli-

tica externa naquilo que Ihe parecia me-

Ihor para defesa de Portugal:— ligar-se

com OS v^rios reis de Espanha para se

manter em equilibrio no arranjo de f6r-

9as dos reinos peninsulares. Come9ara
por aceitar a alian9a que Ihe prop6s o rei

de Aragao ^; em seguida, a de D. Hen-

rique II ^, que, ap6s a guerra, usurpara

o trono de seu irmao D. Pedro de Cas-

tela; mas logo que este D. Pedro re-

cuperou o reino e ofereceu tambem a

D. Fernando a sua amizade, o rei de

Portugal aceitou-lha, pois entendia, e

bem, que as alian9as politicas nao eram

com OS reis mas com os tronos, fossem

quem fOssem os homens que neles se as-

sentavam. Por isso, dai apouco, quando

D. Pedro foi assassinado por seu irmao
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D. Henrique de Trast^mara, que defini-

tivamente alcan9ara o trono de Castela,

D. Fernando de novo faria alian9a com
dste rei, se um especial ap§lo Ihe nao

viesse despertar, na sua alma de politi-

co, naturalmente ambiciosa de poderio,

o apetite de aumentar o seu reino: um
grande partido de altos fidalgos espa-

nh6is— bispos, condes e Mestres, deso-

bedientes ao Trasta,mara— acabava de

Ihe oferecer a coroa de Castela e de pro-

meter-lhe que por ele levantariam voz

muitas cidades e vilas, dando-lhe os se-

nhores as liais homenagens dos sens

castelos. Ao mesmo tempo, o rei de G-ra-

nada punha-se ao lado do rei de Portu-

gal para, juntos, fazerem guerra a Cas-

tela, por terra e por mar. ^ Que faltava ?

Faltava Aragao. Para isso havia um f&-

cil meio de atrair simpatias, de liar ami-

zades politicas :— casar-se ele D. Fer-

nando com D. Leonor, filha desse rei, e

p6r nos tratos a condipao da ajuda ime-

diata contra Castela. Foi o que se fez.

Foram e vieram embaixadas a AragSo
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e D. Fernando esposou em Lisboa, na

igreja de Sao Martinho, por palavras de

presente, a fillia do rei de Aragao, tendo

anteriorinente firmado o ajuste pelo qual

Sste rei auxiliaria, com grande poder,

Portugal contra Castela.

Com todos estes assisados prepares e

singelamente confiante na f6r9a e na lial-

dade do partido dos fidalgos castelha-

nos, contr^rios a D. Henrique; e ainda

certo dos ajustados auxilios de Grranada

e de Aragao, D. Fernando lan90u-se na

guerra cujo exito Ihepareciaassegurado.

Os conselheiros aprovaram, de certo, to-

dos estes prop6sitos, e o privado-mor, o

velho conde de Barcelos, nao faltou com
o seu solene juizo, que dava a maxima
confian^a a D. Fernando.

i
Romanesco em tudo ! Sens devaneios

sao belos, mas sua ac9ao e quebradica.

Precisaria de ter junto dele conselhei-

ros de comprido saber e vontades pai'a

feitos ; mas, ao inves, os sens assessores

eram decrepitos
; j e nao tardaria a Ian-

9ar-se num desvairo de amor que a todo
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o momento Ihe havia de entorpecer a

vida

!

Nessa epoca, s6 uma personalidade

existia capaz de ter opiniao contrdria a

do joven rei e k dos conselheiros que por

igiior^ncia nao sabiam instruir, ou por

cortesania se nao queriam indispor com
D. Fernando. Tal personalidade, algo

desconfiada e sistem^ticamente oposta a

aventuras, diria rudemente ao rei, mais

por sens instintos que pela inteligencia

das situa95es, que nao confiasse tao

abertamente na lialdade dos aliados,

nem na f6r9a do vencido partido de

D. Pedro, e muito menos no desinte-

resse dos fidalgos castelhanos que ti-

nham acorrido a Portugal e a quern

D. Fernando, clieio de bizarria, grande-

mente j4 agasalhava com generosas da-

divas em terras, em dinheiro, em amiza-

des. Tal personalidade bvonca, mas as-

tuta; bisonha, mas acautelada,— era o

povo portugues, que, sem saber justificar

OS sens conselhos, tinha a sciencia do
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sen sentir. O instinto acerta, poique

adivinha; e adivinhar pelo corapSLo e

raciocinar com o sentimento.

povo, poreni, nSlo foi ouvido : se fds-

se, negaria o seu aprazimento a seme-

Ihante empresa.

O rei de Portugal, no meio de fidal-

gos, Mestres, cavaleiros, e muita gente

de armas, entrou por Galiza dentro e

p6s gales no mar da Corunlia. Houve
um ou outro combate com engenhos e

bastidas, e D. Fernando foi avan9ando,

galhardo e ufano, no meio de luzidas ar-

mas, ouvindo vilas tomar voz por ele e,

galantemente, entregando aos fidalgos

galegos, que se Ihe ofereciam, o senhorio

de terras e de castelos que os partid^

rios de D. Henrique Ihes haviam tirado;

oferecendo ainda privilegios as cidades,

oficios e ten^as aos servidores, e a todos,

que bem o recebiam, gradas merces.

Subito, o rei de Castela, D. Henrique,

e com §le o seu capitao Duguesclin, apa-
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recem-lhe pela frente. Eram poderosos.

D. Fernando, surpreendido, ve entSlo que

precisa de organizar fortemente as suas

hostes para poder invadir. Regressa, re-

cuando, recuando, ate Coimbra. H4
escaramuQas nas fronteiras de Bada-

joz; presas e tomadias; roubam-se, de

parte a pai-te, longas manadas de bois,

recuas de bestas; faz-se o bloqueio de

Sevilha empachando- a foz do Guadal-

quivir;— e nisto se passam dois longos

invernos de guerra lenta, abrasando fa-

zendas, perdendo-se gente, minguando a

honra. .

.

O rei de Granada cedo fez treguas com
D. Henrique, e o de Aragao, por suas de-

longas, faleceu aos tratos, nao chegando

a come9ar a guerra, a-pesar-de haver re-

cebido, adiantadamente, dez6ito quintais

de moedas de ouro— dobras e gentis—
para pagamento dos soldos das mile qui-

nhentas lan^as que deviam servir Portu-

gal contra Castela.

Grande erro. O povo portugues tinha

razao.
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Finalmente, intervem o Papa G-reg6-

rio XI "* e as pazes ", por embaixadas dos

bispos de Cominge e de Brixia, fazem-se

duradouras, entre «amigos para sempre

um do outro», e tao firmes e afectuosas

que logo ali ficou assente que D. Fer-

nando casaria com a fillia do rei de Cas-

tela, D. Leonor, infanta muita mo9a ain-

da. D. Fernando j urou solenemente, nas

maos dos delegados do rei de Castela,

que dentro de cinco meses Ihe casaria

com a fillia, embora a poupasse do con-

tacto carnal durante sete meses ^— ; tao

tenrinha ela era ainda!

^ E aquele casamento com a outra Leo-

nor, filha do rei de Aragao? fisse, desa-

tou-o este rei, logo que soube, cheio de

desprazimento, da alian^a de D. Fer-

nando com D. Henrique— seu figadal

inimigo.

Oorrem os meses. J^ D. Henrique, que

deu h infantazinlia, em arras do seu ca-

samento, boas vilas, alfozes e castelos, se

prepara, mui ledamente, para as bodas
5
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da filha, escolhendo-lhe os cavaleiros e

as donas que a haviam de acompanliar a

Portugal; e ao mesmo tempo, iios Pacos

de Apar Sao Martinho coisas e pessoas

se dispOem para receber, com grandeza

e carinho, a noivinha rial, que nao tem

ainda doze anos. Terminam-se os lilti-

mos corregimentos. Tudo e todos estao a

postos. Dentro de poucas semanas ca-

sar4 D. Fernando, rei de Portugal, com
D. Leonor, infanta de Castela.
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NESSE momento, Leonor Teles surge

na cdrte portuguesa. Tern vinte e

um alios ^'. Irradia beleza, moci-

dade, frescura. DesenvOlta e lou9a, ri,

canta, baila. E' esbelta como o ideal da

formosura de entao o sonhava; e tern o

raro, o estrauho que perturba, atrai, con-

quista. A sua carne moca e um hino k

vida. Alucina. Na massa ennovelada dos

seus cabelos c6r de brasas vivas, como
um casco de cobre polido, destaca-se a

alvura da testa e da face onde duas pe-

queniuas covas, atraindo com a malicia

de um subtil piscar, parecem guardar

travessos segredos que s6 ao ouvido se
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dizem . .
.

; os olhos rasgados, do verde-

-escuro das ^guas do mar, fundos, belos e

enigm^ticos, na sombra das olheiras de

bistre, que os aureolam de misterio,

—

chamam como um pecado geiieroso; as

sobrancelhas sao altas e serenas; as asas

do nariz, bem desenhado, respiram a fe-

bre dos desejos; perfeitos os denies; na

b6ca vermelha, entreaberta como um
rasgao de lua, parece principiar-se a pri-

meira silaba da palavra amo, que s6 nou-

tra bCca, entre beijos, se termina, enno-

dando as almas no esquecimento do

amor; e o colo, branco tal a flor da ma-
gn6lia, e boleado como se fCra de mar-

fim, vindo, com a curva dos brapos, da

harmonia dos ombros descidos, chama
para o aconchego espiritual do seio—
canto mistico da mulher onde os beijos

sao reza, existir e do^ura, e a vida se ilu-

mina de belezas e bondades. Quando, de

encontro ^ luz, o sol pulveriza, em lima-

Ihas de cobre brilhante, a penugem da

sua nuca e as pontas mais finas dos seus

cabelos altos, a cabe9a de Leonor Teles
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arde numa aureola de encantamento —
atraente como o desconhecido ; e se

pousa uma das maos brancas, de dedos

levissimos e espalhados, por entre a massa

perfumada dos ruivos cabelos lascivos, e

se nessa atitude nos olha no fundo dos

olhos, a miliar, a excogitar, a alvoro^ar

desejos e aspira^Ses, entSio toma esse

rosto de mulher bela e cruel o dominio

da sedu^ao, e sua alma crava garras de

voliipia e dor na alma que ama, a arras-

t4-la, a escraviz4-la, a perde-la, sem que

o homem amante jamais saiba explicar

ou definir o que o escravizou e perdeu!

Leonor era a mulher marinha da fibula

antiga dos nobiliarios Portugueses, for-

mosa e muda, que dormia nas ribeiras e

nos bosques descidos k riba do mar— se-

reia sorridente a induzir, com encantos

moi'tiferos, ca^adores e monteiros. Pelo

corte do corpo «bemtalhado» epelas suas

propor90es™ «tao mesuradas)), realizava

ela, na medida e no garbo, esse sonhado

sonho antigo dos trovadores galegos-por-

tugueses, que devaneavam com a figura
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de uma mulher que tivesse a beleza per-

feita do ffcorpo delgadow, do «cuerpo

garrido)), do «corpo lo9ano», do «cuerpo

galano)) — deusa, de tez luada, de cabelos

avelanados e de olhos verdes, a quern, de

maos postas, se elevam cantos em loas

dionisiacas e divinas. c^Flor de altura»

Ihe chamavam os poetas de entao— flor

que mora no cimo, sobranceira a tudo,

intangivel como o ceu, branca como a

neve dos pincaros inacessiveis.

E em plena Idade-Media— fundo es-

pesso de medos e negrumes— este corpo

de mulher, feito de folhas de rosa e de

palhetas de ouro, era um sol a arder em
beleza e gra^a, acendendo nas almas en-

sombradas o entusiasmo pagao pela me-

lodia das linhas. pela musica das flexOes,

pelo esmalte da carne na festa do colo-

rido.

Na mais simples atitude, nos mais pe-

quenos gestos, havia, no seu aparente

modo de ser sensual e terno, um chama-

mento irresistivel. A todo o momento pa-

recia oferecer-se, f^cil, como as flores
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oferecem sua beleza e as fontes sua 4gua

livre. Em volta de Leonor ardia perma-

nentemente uma atmosfera fatal de dese-

jos febris, alimentados pela irradiagaodo

seu corpo que se diria um tecido de ins-

tintos sensuais em chama. No bater das

pMpebras, no quebrar do olhar quente,

no pungir do sorriso de malicia, havia

prometimentos vagos, deliciosos, infini-

tos. . .

No entanto, tudo isto era uma ingente

mentira, mentira orgllnica e vital :
— era

o extraordinario ardil de um tempera-

mento ingenitamente falso, porque, sendo

na aparencia fogo, era na intimidade

gelo, todos enganando e todos atraindo

pela quantidade de misterio que em si

encerra tudo que nao e revelado. jA sua

beleza, que parecia adorno de virtudes,

era engddo diabolico de maldades ! Nada
do que parecia ser. jEstranha beleza de

mulher! Slmbolo do embuste, da ilusSLo

que se escapa mal Ihe tocam— deusa an-

tiga que, quando se deixa conhecer, mata.
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A serenidade e a arma defensiva desta

muito bem calculada criatura, senhora

de tao belo e calmo ser, que sabe jogar

maravilhosamente com todas as gramas

da sua esbelteza, p6-las ao service dos

sens pensamentos, sem nada denunciar

de seus rec6nditosprop6sitos. Assim con-

quistava as almas, a frio, com s^bios sor-

risos e maneiras penetrantes, e se apode-

rava das situa9oes. Leonor era, na dis~

simulapao e na sagacidade, habilissima,

premeditadissima,— a legitima herdeira

de seu bisavO D. Gfonpalo Annes de Me-

nezes, a quem puseram o cognomento de

«rap6so» pela serie de boas manhas por

ele usadas com fruto contra os mais saga-

zes e prevenidos homens do seu tempo e,

muito especialmente, contra mouros ar-

dilosos.

Quando D. Fernando se encontrou com
Leonor Teles ficaram, frente a frente, a

candura e a astucia, florindo sorrisos, no

aspecto irmaos, nainten^ao opostos.
j Um

duelo do luar com o a^o

!
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D. Fernando, galanteador demulheres,

nao reparou em Leonor, um ano antes,

vindo ela k cCrte fazer uma rdpida visita

a sua irma Maria Teles ^'. E nao se aper-

cebeu dela, porque Leonor, ao contrario

das mais donas e donzelas que nos Pa90s

via achegarem-se do rei, que, fugidi90,

as amava de leve e de leve as esquecia,

de prop6sito mal se mostrou, logo se es-

quivou— artificio que repetiu com mais

cuidado, e linda perfidia na segunda visi-

ta, quando o rei aficadamente a olhara.

Leonor entendera os desejos que relam-

pejaram nos ollios azuis de D. Fernando,

logo enlanguecidos, mas fingira nada
perceber, e continuou, donairosa, a gar-

rir com as suas melhores ledices, masca-

rando-se de honestidade simples e apeti-

tosa. rei insistiu e ela retraiu-se; o

rei teimou e elarecusou-se. Entao D. Fer-

nando, que ate ali nao havia amado, mas
brincado, e sempre que requestara con-

quistara, sentiu-se torvamente apreen-

sivo e escravo, e ao mesmo tempo orgu-

Ihoso e tonto. Amou. Sofreu. Mais uma
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vez nascera na alma do homem a flor do

amor, criada entre ventos de sofrimento

e cujo aroma andanas tempestades, como
o perfume estraiiho do ar, que o raio fen-

deu, se evola de entre trovOes. Vieram

tristezas, vieram dores ; mas ao primeiro

sorriso aquiescente de Leonor—primeiro

embuste — D. Fernando rejubilou, sen-

tindo que a.lguma cousa, de estranha be-

leza, cantava dentro dele. ; Alegrias do

amor! ^jPara onde se vai? (jQue viagem

e essa que alvoropa o homem e Ihe pOe o

cora9ao em festa? jE' a romaria h Se-

nhora da Alegria e h Senhora da Dor,

pela estrada da Vida e da Morte

!

D. Fernando sofre: — Leonor nunca

mais sorriu para ele, mas continuou a

rir para todos e para tudo, na garridice

da sua primavera de anos belos e desen-

fadados, que estonteia o melancolicO rei,

a quem tanta alegria atrai e punge; e

quanto mais ela brincava, mais D. Fer-

nando penava.

O rei busca-a e ela desvia-se; e nas

fugazes conversas, que os dois teem, vi-
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vas e ^geis, Leonor, cobra e ave, coleia e

saltita, cultivando em si o desconhecido.

Umas vezes, apresenta-se voluptuosa;

outras, desdenhosa. jE jd D. Fernando,

excitado, anseia por transformar essa

bdca de desdem em flor de amor! E as

formas do sen corpo, sens meneios e atitu-

des— sua personalidade sensual— eram

discutidas e interpretadas pelos desejos

do rei, que preguntavam cxaltados

:

—
(J
Como ser4 ela ?

*

Certo dia, chegou de Pombeiro a no-

ticia de que, em muito breve, por man-
dado de sen marido, uma cavalgada de

homens bons viria, buscar Leonor Teles,

J^ Leonor se aproxima do rei e Ihe diz,

humilde e pesarosa

:

— De mais me tenho alongado em
vossos Pa90S, Senhor. Das minhas ter-

ras men marido me diz que v4.
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jHorrivel nova! Nao pode ser. Leonor

h^ de ficar.

rei nao suportaria semelhante au-

sencia. sen cora^ao nao est4 preparado

para tal despedida. ilmpossivel! D. Fer-

nando desespera-se, e nessa mesma tar-

de, atordoado, procura Maria Teles, com
quern impulsivamente, numa explosao,

desabafa, contando-lhe tudo, tudo que se

passa no seu cora9ao desejoso.

Maria Teles, a sisuda dama de avelu-

dado olhar tranquilo, era, como todos

OS Teles, orgulhosa e dissimulada, mas,

ainda mais que Leonor, aparentava cor-

dura. A confidencia de D. Fernando

ofendeu-a. ^ Que pretendia o rei ? ^ Por-

ventura quereria fazer da irma sua man-

ceba? Ah, ^ entao esquecia-se de que elas

tinliam nas veias sangue de reis ?

—A minba irma e nobre e casada

com um honrado homem, bom fidalgo e

bom vassalo,— respondeu, altiva, Maria

Teles.

Era verdade, ; tinha razao !— concor-

dava o rei; mas ele amava, amava apai-
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xonadamente e iiao se podia apartar de

Leonor.

— Que nao v4, disse D. Fernando.

—
(J
Mas que h4 de pensar seu marido ?

— Diga-se para Pombeiro que Leonor

est^ doente, alvitrou o rei.

— Senhor, ^como poder^ acreditar em
tal nova quern ao certo sabe que ela est^

bem?
— Busque-se outro arranjo. . . Seja o

que f6r, mas que fique, jpois nao h^ ta-

lante de eu viver sem ela!

rei est4 alucinado. Um vento de in-

sania o agita, o remoinha, o tempestua,

numa rajada de vendaval e de perdi-

9ao.

—
i
(dmpossivel viver sem ella, um mo-

mento que seja^!— monologava em de-

sespero o pobre D. Fernando.

Maria Teles nunca o tinha visto assim,

nem supunha que aquela alma tao meiga

e aquele feitio tao gentil fCssem capazes

de tanta impetuosidade e de tamanha
perturba^ao.

—
i
Santa Maria, que desvairo !— dizia
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Maria Teles, vendo o rei afastar-se, do-

brado, acabrunhado, esmagando, com
passadas tr^gicas, os tijolos das c^^ma-

ras.

Maria procura entSLo a irma, a quern

tndo conta; e Leonor, intimamente feliz,

mas a representar diante dela como
diante de todo o mundo, levantando as

sobrancelhas finas e arredondando de es-

panto OS ollios belos, fingiu-se estranha-

mente sm^preendida, nao quis acreditar,

sorriu para a irma, e, brincaudo, pal-

meou-a pelo aito de m6mo que ela leda-

mente inventara. Maria Teles insistiu.

Entao Leonor, dando-se por convencida,

tomou uma atitude grave de magoada e

negou-se, honestamente, a qualquer tran-

saccao.

Arteira, Leonor vive agora afastada

de tudo, muito s6 na sua c^mara, e re-

tira-se do jardim, quando ve que D. Fer-

nando busca aproximar-se dela.

Hd nova conversa de Maria Teles com
o rei, a quern esta diz quanto as inten-
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95es de D. Fernando feriram sua irma, e

a firme resolucao em que Leonor esta de

partir, asinha, para junto do seu marido,

que a defender^ de quern quer fazer dela

unia barrega. Entao D. Fernando, numa
grande exaltaQao, afirma, garante, jura

que a nao quer para manceba, mas para

esp6sa. casamento com D. Joao Lou-

ren90 da Cunha se desatara e Leonor

sera mulher do rei de Portugal.

— Sim,
i
minha mulher

!

Neste momento, o amor-pr6prio de Ma-
ria Teles sofreu tremendo choque ante a

idea de que sua irrna seria rainha ; e uma
onda ruim de inveja llie amargou a b6ca,

Ihe cerrou os dentes, Ihe amareleceu os

olhos, enchendo-a toda de azedume.
— Senhor,

j e o vosso casamento com a

infanta de Castela! ^Nao estd tudo pres-

tes?

— Tambem esse se desfara.

— Por merce, vos rogo, em proveito

nosso, que nao descaminheis esse casa-

mento que vos traz bom concerto com
poderoso reino.
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D. Fernando responde que a filha de

D. Henrique e uma crian9a, que a nao

ama e jamais a amaria. Mulher para ele

s6 hk uma no mundo. jUma s6! ^ Alian-

9as ? Nao faltam. Outras se prepararao

fortes e firmes.

— E' contra a religiao.

— Papa me absolver^.

— (iQue dir4 a c6rte? ^Que dirao os

grandes ?

E durante muito tempo Maria Teles,

aparentando solicitude, insistiu junto do

rei para ele mudar de prop6sito e renun-

ciar ao projecto de casar com a irma.

Os dois cairam em silencio. D. Fer-

nando, encostado ao mainel de uma g6-

tica janela geminada, que deitava para

o jardim dos Pa90s, pousou, sem ver,

seus olhos amargurados na esteira em
tremulina que os cisnes brancos deixa-

vam ao singrar, airosos, nas ^guas ver-

des dos tanques rials. jAlma dorida,

alheando-se de tudo, s6 remoia no seu cui-

dado!. . . E j4 a fantasia amorosa com-

punha belamente o espirito de Leonor k
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imagem do seu corpo fonnoso. Roman-
tico, paiiia do que nao era para o que

poderia ser. . .

Leonor Teles, de novo instruida, ou-

viu calada tCdas as informa90es. A alma

enchia-se-lhe de infinito prazer que ela,

sereiia e intimamente, saboreava, aos

bocadinlios, saturando-se de gozo; e em
nada, absolutamente em nada, se de-

nunciava. Olhava a irma no fundo dos

olhos, sorria-llie, fazia-lhe festas demora-

das, falsissimas, pois demais compreendia

o que havia de despeito e de rancorosa

inveja nas insistencias de Maria Teles

junto do rei, no sentido de o demover do

casamento. Por fim, beijou-a na testa,

firme, agradecendo-lhe a sua defesa, e

disse que punha a resolu^So do caso nas

maos do tio conde de Barcelos, de quem
Leonor, de antemao, sabia a estima e

ternura que por ela tinha, e a infinita

vaidade que o empolava.

Nessa mesma noite foi procurado

D. Afonso Teles, o esperto conselheiro.



52 Leonor Teles

Durante horas conversaram os tres, de-

batendo-se o conde, h^bilmente, entre o

dever de bem aconselhar D. Fernando

no concertado casamento, que Ihe traria

uma boa politica, presente e futura; o

receio de contrariar e desgostar profun-

damente o rei apaixonado; o esc^ndalo

que viria ap6s o desfazer o casamento

de mn fidalgo como D. Joao Louren90

da Cunha ; e a simpatia vivissima que ti-

nha pela sobrinha Leonor, que ele f^cil-

mente (planeava o velho) conduziria no

sentido das suas preten^oes de prepon-

derancia, manejando-a junto de D. Fer-

nando amoroso. Tudo isto se debatia

nesse espirito acomodaticio.

Dormiu o privado-mor sobre o caso,

consultando o cabe^al; e no dia seguinte

representou, junto do rei, a comedia de

o convencer, com palavras moles, a que

nao desfizesse o seu litil casamento com
a infanta de Castela. Varria, assim, a

sua testada, mas bem sabia ele que to-

dos OS sens conselhos eram palavras vhs

— conselhos a apaixonado— pois conhe -
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cia quanfco o rei era queren90so e aficado

em suas opiniOes. Depois; D. Fernando

amava pela primeira vez ...

Houve discnssao. rei, contuma.z, nao

mudoii de idea. O conde deixou-se ven-

eer; Maria Teles, ofendida, transigiu a

fdr^a; e Leonor, em atitude doce, ofere-

ceu-se, hiimilde e graciosa, como vitima,

para nao desfazer no g6sto do seu Rei e

Senhor. jUma sacrificada!

Trouxeram esta decisao a D. Fer-

nando, que, correndo louco para Leonor,

e unindo-a ao peito, llie disse, em alvo-

rd^o, a palavra divina:

—
i
Amo-te

!

i
O que vai nesta palavra I E' a esco-

Iha suprema, a preferencia assinalada, a

vida de um completada com a vida de

outro—
i
um mundo inteiro

!

—
i
Amo-te

!

No amor tudo esta dito e tudo esta por

dizer; mas cada um, ao senti-lo em si

pela primeira vez, expressa-o tao da raiz

da alma que sempre vem nova a palavra

que esse amor prouuncia — como sao
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sempre frescas as rosas que, h4 seculos,

se abrem em cada primavera.

Ficou entao assente que, h puridade,

se procurasse desatar o casamento entre

Leonor Teles e D. Joao Louren90 da Cu-

nha, sob pretexto de cunhadia, pois eram

consanguineos em terceiro e quarto grau,

por serem ambos netos (§le terceiro, ela

segunda) de Afonso Soares de Valada-

res '^. Barcelos meteu maos k tarefa,

mas logo viu que nada podia conseguir,

porquanto D. Joao Louren^o da Cunha,

conhecedor d^ste parentesco, havia-se

prevenido com uma bula do Papa, con-

cedendo-lhe a necess^ria licen^a.

I Como veneer tamanha dificuldade ?

Vao mensageiros, em segredo, entender-

-se directamente com D. Joao Louren^o

da Cunha, que, enfurecido contra a trai-

9ao da mulher e do rei, apaixonado e or-

gulhoso, nada cede dos seus legitimes

direitos. Entao Leonor Teles, que conhe-

cia bem o marido, mansamente, como
pomba que falasse em forca, insinuou
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que ensaiassem a violencia, que o amea-

^assein com persegui^Oes, que o aterro-

rizassem com a morte . . .

Deuresultado. Elabem o sabia. D. Joao

Louren90 da Cunha, certo da guerra

pessoal que o rei Ihe moveria, acobarda-

-se, encolhe-se, e ao mesmo tempo, por

orgulho, cala-se, afasta-se, busca, como
simulacro de defesa, uma chalaca pito-

resca para fecho das negocia95es (os

sous olhos choram sangue!) e, ^s escon-

didas, metendo terra de permeio, retira-

-se para Castela, deixando o campo livre

aos inimigos.

Uma vez longe, divulga o caso, a to-

dos contando o que se passou, pois tudo

quer menos que o julguem enganado. Ri,

galhofa, tirando o mdximo partido da

sua desastrada situacao : mas no fundo da

sua alma torturada, moram juntos, lado

a lado, um mortal amor por Leonor, e

um mortal 6dio contra D. Fernando (de

quem se vingar^) e tudo envolvido num
infinito orgulho de raQa, que Ihe faz al-

tear a cabecaemnobreatitude. jCoitado,
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tern de cobrir a altivez com a mentira da

humildade— de p6r uma mascara de co-

media em cima das tragedias intimas

que o consomem, infernizam e matam!

E tudo isto levou semanas a preparar.

Nesse comenos, os sentidos sofreados

de D. Fernando encheram~se de fome do

corpo branco de Leonor, das suas ima-

giuadas caricias, da curiosidade pertur-

bante do desconhecido — do misterio

;

mas Leonor, entre lindos sorrisos que

mais o enlacam e enlicam, diz-lhe bran-

damente que espere, que espere, que o

ceu e alto, mas certo, para os piedosos

que bera praticam . . . ;— e nao cede fa-

vores emquanto o rei nao casa com ela.

D. Fernando afirma~lhe e roga-lhe que

confie, pois Ihe jura que, mal se anule o

casamento dela com D. Joao Louren90

da Cunha, e se desfaQa o outro, jd reali-
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zado, por palavras de presente, com a

infanta de Castela,— ele casar^ com ela.

;Embora! Jk o rei, terno, Ihe diz:

— Quando os tens olhos pousaram nos

mens, fecharanvmos ; — eu sigo-te, cego,

entrevendo-te . . .

i
Embora I A serena e astuta Leonor

Teles continua a exigir compromissos

mais solenes que as promessas do rei,

mais firmes que as suas liricas palavras

de amor.

Diante de tantas diividas e exigen-

cias, h^ um r^pido momento em que

D. Fernando parece esmorecer. Entao

Leonor, que o ausculta hora a hora, mo-

mento a momento, e pensa (erradamente)

que o amor de D. Fernando vai tombar,

revela-lhe, numa intima confidencia, pri-

meiro por meias palavras e largos ro-

deios, depois mais claramente;— reve-

la4he, recatada e envergonhada, o seu

grande segredo

:

— Senhor, estou virgem . . .

O rei pasma e enlouquece. E Leonor,

sempre com os olhos castos postos nos
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tijolog da c§.mara, conta a Listeria com-

plicada do sou for^ado casamento, feito

por parentes ; a diferen9a de idade do

marido ; o farto leito comum, honesto

como era o seu estreito catre de donze-

la ; a repugn§,ncia que semelhante ma-

rido Ihe causava ;— emfim, afirma, ante

o olhar espantado e s6frego do rei em
delirio, que o pequeno Alvaro, que passa

por ser seu filho, nao e fillio dela, nem
de Joao Louren90 da Ounha, mas de

Lopo Dias de Sousa e de uma Elvira que

andava por sua casa ^^. E com tal en-

genho relatou este refalsissimo caso, que

o bom rei apaixonado jtudo e tudo acre-

ditou

!

Nada podia aguilho4-lo mais. Leonor,

desnudada aos olhos ciipidos do amoroso

rei, assistia, serena, ao atordoamento

que o seu perfeito corpo de deusa—
branco e puro, modelado pelo luar, com
o mar nos olhos verdes e o sol a arder

nos cabelos de cobre brunido— causava

nos sentidos alvoro9ados de D. Fernan-

do, inteiramente fora de si.
;
Ah, ia pos-
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sui-la intacta ! j Era o ceu ! Nao p6de es-

porar; e, alucinado, guardando o seu

segredo como a posse de um lugar onde

um tQsouro e&t4 oculto, com a alma in-

cendiada de alegria lumiuosa e de ind6-

mita ansiedade, correu ao conde de Bar-

celos e logo combinou com ele realizar

imediatamente um casamento clandes-

tino,—jd, j^, emquanto se nao fizesse o

outro, de pra9a,—recabedando-a depois,

como solenemente jurava que faria. O
rei tern pressa. O rei desvaira. Um vor-

tilhao o arrasta e abisma.

Nessa mesma tarde, numa c^mara dos

Pa^os, a ocultas da c6rte, de todos, s6-

mente testemunhando o acto o conde de

Barcelos, Maria Teles e outrem de inti-

ma puridade— casaram ^*.
; Os instintos

sensuais deste moco criado h larga e em
grande vico, acordados agora pelo clarim

da alvorada de um dia de amor que devia

ser de fogo e de perfumes, avancaram

juntos, ardentes e fidalgos, como uma
cavalaria de labaredas que galopassem!
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que se disse

Dus depois, o conde de Barcelos

lembrou ao rei, esquecido da vida

que o cercava, o grave compro-

misso do seu urgente casamento com
Leonor, infanta de Castela. D. Fernando,

allieado, ouviu-o sem o ouvir, olhou-o

sem o ver. Inconsciente, sorriu para o

conselheiro. Tudo, em volta daquele

apaixonado, tinha para ele um ar vago,

leve, lavado, Parava os olhos nas pes-

soas e nas cousas, com gfisto brando,

sorrindo . . . Por fim

:

— (J A que vindes, conde ? . . .

O Barcelos fechou os olhos fatigados

e, algo aborrido, mastigando as silabas,
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repetiu o aviso. D. Fernando mandou
entao, sob reserva, mensageiros sens a

D. Henrique, ao tempo em T5ro, com o

recado de que nao podia realizar o con-

certado casamento com sua filha, por se

haver casado com Leonor Teles, que

piuito amava; e pedia-lhe que se nao

agastasse com ele, porque tal facto em
nada britava os demais artigos da

alian^a perpetua, celebrada em Alcou-

tim.

O rei de Castela ficou desgostoso com
a falta de palavra de D. Fernando, e

melanc61ico pela maneira do seu casa-

mento com Leonor Teles— uma mu-
Iher casada; mas, porque politicamente

muito Ihe convinha ter paz com Portu-

gal, moeu em si, como p6de, esta afronta

e, recebendo e entregando vilas e luga-

res que, de parte a parte, se haviam

combinado dar, como arras desse casa-

mento, insistindo ainda no cumprimento

dos mais tratos da alian9a,— despediu

com boas palavras os emissaries de

D. Fernando.
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Entrementes, a-pesar das reservas ha-

vidas, o segredo rompeu-se, espalhan-

do-se na c6rte uma boa parte do que se

concertara. A' b6ca pequena, nos recan-

tos das cflmaras, baixinho, com medo da

inconfidencia das paredes, comentava-se

feio procedimento do rei, ali^s esti-

mado por grande niimero de fidalgos

que tinham nas suas vidas intimas se-

melhantes crimes, embora sem esc^-ndalo

maior. Entre donas e donzelas, o facto

de verem uma outra mullier receber as

alias preferencias do rei belo e poderoso

feria-as despeitadamente. As bonitas,

porque se cuidavam mais formosas que

Leonor ; as feias, mais inteligentes ; as

menos novas, mais instruidas ; e as que

nao eram nem belas, nem inteligentes,

nem ensinadas, nem novas,— mais hon-

radas e, bem casadas, mulheres de ben-

9^0.

A maior parte dos conselheiros de

D. Fernando, que sentiam, quase com
rancor, a privanca do conde de Barce-

los, todos OS dias acumulado de benes-
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ses, viram que a influencia d^le subiria

com a ascensao de Leonor Teles, e isto

mordia-os e- remordia-os ; e os muitos fi-

dalgos galegos e castelhanos. existentes

em Portugal, que ligavam seus interesses

ao casamento de D. Fernando com a in-

fanta D. Leonor, ficaram ludibriados em
seus pianos politicos econveniencias par-

ticulares. Mas todos estes motivos inter-

nos, a que presidia o amor-proprio, se

mascararam austeramente com razOes

de honestidade e de dignidade, a enco-

brir os maus propositos reservados de

cada um, e seus egoismos mudos. Em-
quanto, assim, uns se mostravam pro-

fundamente ofendidos pelo esc^ndalo de

um rei se assenhorear da mulher do seu

vassalo, outros afirmavam, como fidal-

gos, que um rei nao devia casar-se se-

nao com mulher filha de grande. Os po-

liticos diziam que era insensatez deixar

de esposar a infanta de Castela, hon-

roso e vantajoso casamento que trazia

boas ajudas para o no.sso reino ; final-

mente, os mais criminosos, mas exterior-
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mente os niais puritanos, pondo uma
niAscaia especial de orgulho e de pieda-

de, doiam-se de ver a honra do seu rei

— «mui ainado rei^), diziam— manchada

com semelhante esc^udalo, que assola-

ria Portugal e se e^palharia pelos reinos

de Espanlia. ; Oomo se a essa hora v4rios

reis da Europa, prestigiosos prelados e

grandes senhores n^o fizessem precisa-

mente a mesma cousa!

No entanto, uma vez diante do rei, t6-

das estas opinioes se corrigiam, se en-

colhiam, se dissolviam; e as caras, de

compungidas, transformavam-se em ri-

sonhas, de enojadas em festivas, como a

felicitar o rei pela liberdade das suas re-

solu^oes, que eles, vassalos humildes,

acatavam com gran respeito. Em Apar
Sao Martinho grassava a endemicapeste

da mentira dos Pa^os. Nenhum cortesao

falava verdade ao rei, porque eles eram

dos que nao sabem o que e a verdade, e

ele dos que a nao queriam ouvir.

E o rei esquecia-se de tudo, no esque-
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cimento das suas morgan^ticas nupcias

de amor. A felicidade, vivendo de si pr6-

pria, e indulgente para com a miseria

dos outros. D. Fernando, venturoso, con-

gratulava-se com os homens e com as

coisas, e a todos sorria afj^vel e generoso.

O Oonde de Barcelos, desfazendo as

mas impressOes destes amores, afirmava

que nao havia motives para sustos, pois

que, em sua opiniao, tudo se dissiparia

brevemente, dado o feitio voluvel do rei

;

e,porbaixodemao,concluiaarranjospara

desatar o casamento, pondo suasobrinha

Leonor quite de seu legitimo marido, que

tanto a amava.

Em Valhadolid, D. Joao Louren^o da

Cunha, relacionado com nobres a gau-

diarem com os ditos do galhofeiro fidalgo

portugues, contava, a rir, os pormenores

do roubo que o rei D. Fernando de Por-

tugal Ihe fizera de sua mulher Leonor

Teles, OS chamamentos k c6rte prepara-
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dos por sua perfida cimliada Maria Te-

les, que tudo alcofou, os pianos do ve-

lliaco Bai'celos e de outros, e, por lim, as

ameacas vilissimas, a ele D. Joao.

— jTodos uns vilOes!, rematava, indi-

gnado. Depois, reprimindo-se, dizia num
bem fingido sorriso de motejo:

— Nao sou o primeiro a quern as mu-
Iheres fazem torto, mas sou o primeiro

que o soube antes dos outros o saberem.

Assim dizendo, rebentava em farta re-

bolaria de risos e de vozes.

Para quern Ihe nao ouvia estas aren-

gas e que, por detras, se pudesse rir dele,

supondo-o um comum marido chufado e

ignorante do ludibrio em que vivia, usava

D. Joao, ocultos na gorra, uns corni-

nhos de ouro— o ouro herdldico do bra-

sao dos Teles. E quando alguem, com
sorriso equivoco, o olhava em silencio e

maliciosamente, logo ele, compreenden-

do, nos olhos chalros dos outros, o im-

pertinente coment^rio impronunciado,

completava alto esse pensamento, ata-

Ihando perspicaz

:

7
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—
i
Sei que sou

!

E, desbarretando-se, mostrava, cosi-

dos no f6rro do chapeu, os simb6lico6

martinetes brilhantes. Mas nas suas bo-

ras de soledade, 1^ nessa descampada

Castela,
;
quantas saudades do filbo ama-

do, quantas lembran9as do coi'po belo de

Leonor, quanta anavalhada amargura,

quanto doloroso enxovalbo, quanto ran-

cor contra o rei, contra a cunbada, con-

tra OS conselbeiros, contra a c6rte —
; contra todos ! S6 uma idea Ibe punha

na face bibosa e na b6ca arrepanbada

um vinco de tr^gica alegria:— a espe-

ran9a de um dia se vingar de Leonor,

de D. Fernando, de Maria Teles, do Bar-

celos. Um dia. . .

Vai-se passando o tempo. Est^ juridi-

camente desfeito o casamento de Leo-

nor, bavendo-se conseguido (sempre com

amea^as) que D. Joao Louren90 da Cu-

nba nao tornasse conbecida a dispensa

por ele obtida de Roma; ratificam-se os

artigos da paz de Alcoutim, criando-se
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novas aven^as com Castela; na cCrte,

abafam-se as mais cruas opiniOes s5bre

OS amores do rei e de Leonor; e, corte-

samente, quase todos os fidalgos (exce-

ptuando-se o infante D. Denis, Diogo Lo-

pes Paclieco e alguns mais) transigem

com a atitude do rei, a quern sorriem li-

sonjeiros. E assim os dias correm, conti-

nuando D. Fernando a folgar livre com
Leonor Teles que, casada a furto e nao

satisfeita com o seu estado, se prepara,

com todo o valor da sua sedupao, para

casar de pra^a e ouvir o bando que a

clamar^:— « ;Rainha de Portugal! »

E' entao que, vendo a impotencia dos

avisos dos conselheiros, a mentira louva-

minha dos fidalgos, a transigencia crimi-

nosa do alto clero, ante a impudica ati-

tude de D. Fernando e de Leonor, uma
voz bem intencionada se levanta, corajo-

samente, para protestar contra desvarios

e apontar ao rei o caminho estreito, mas
honrado, do dever. Essa voz e a do

povo portugues, ruda e lial. ^ Ouvi-la li4

T). Fernando?
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povo sao

Oinfimo populacho de Portugal,

de sangue leones e galego, mo
escura de valencianas cinzentas,

bureis pardos, brist6is grosseiros, bra-

gais encardidos, nos pes avarcas de be-

zerro e na cabe^a cliapeirao de Ingres,—
era uma criatura atarracada, com o crh-

iiio redondo e a face tosca e trigneira em
que luziam. olhos pretos e beipos carno-

sos. Maos curtas, dedos rombos e pelu-

dos, barba dura, corredios cabelos ne-

gros, forte, mazorro, agreste, desconfia-

dao, afoito no perigo e rebentino nas

bulhas a que se atirava com sanha da-

nada— a mesma que na peleja o aguer-
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ria, endoidecendo-lhe as pupilas her6icas

— o todo da sua figura mansa e do seu

sorriso grosso, mas cordo, respirava iir-

banidade na fdr^a e valentia certa no pe-

rigo. Sujo e desleixado, estimava-se as-

sim mesmo e sobretudo no que era por

dentro: rudo, mas franco. Falava com o

carao descoberto, a. cabe9a levantada, o

olhar direito, afirmando rijeza. Amigo
do seu amigo, podiam contar com ele.

Crian^a impulsiva, era bom ou bruto,

conforme a voz que alarmava seus ins-

tintos k solta, ou a mao de ferro que os

continha.

Dentro desta mesma classe, a seguir

aos solarengos, aos jugueiros, aos mes-

teirais, estavam os vizinhos, os homens

bons e de cria^ao, que na vida munici-

pal ocupavam os primeiros lugares '^. Em-
bora um tanto ou quanto mais esclareci-

dos, no fundo, o feitio moral destes era o

daqueles. Em todos os seus prop6sitos,

nascidos em cora^ao de sa indole e molda-

dos em natural bom-senso independente

de cultura, esses homens bons seguiam a
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linha recta, nao por ser o mais f^cil dos

oaminhos chaos, mas por ser o linico que

a sua lialdade conhecia. Amavam com
zMo as cousas publicas, a que se apega-

vam e que defeudiam como ci terra da

sua lavoura e aos tratos da sua mercan-

cia. Tiiiham a nitida no^ao de que Por-

tugal era de todos— do rei, dos fidalgos

e do povo. Formavam um familia em que

o pai se chamava rei, ao qua! deviam

obediencia com independencia, e, por

isso, ao mesmo tempo que Ihe beijavam

a mao e o encomendavam em sua merce,

Ihe diziam, cara a cara, suas queixas e

agravos. Pai, sim; pastor, nao.

Jamais a nopao do poder absoluto en-

trou na mente do povo portngues. A idea

de p^tria andava com a idea de liberda-

de. Esta terra, no cabo do mundo, para ca

dos montes e a borda do mar verde fran-

jado de neve, toda insolada de ouro e tol-

dada de azul, dera-a Deus, como paga ci

gente ardida que, pelejando comfe, alim-

pou da infieldade sarracena,— para ser

crista e viver sobre si. Dois 6dios : a Cas-
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tela e ao judeu. Dois amores : ao torrSlo

e k independencia.

O reino erapequeiio, mas cliegava. Que

cada um vivesse na sua casa— na sua

toca. Nada de aventuras. O mar entene-

brecia o portugues, a terra pacificava-o.

mar era falso, o campo certo, a serra

lial.

— caminho da raposa e o melhor—
diziam.

So com OS de ck o povo se entendia,

pois OS de fora, todos Ihepareciamhostis.

A sua b6ca riistica nSio sabia afei^oar-se

em sorrisos para estranhos suspeitos.

bairrismo do povo contrastava com o cos-

mopolitismo dos fidalgos. car^cter es-

tava naquele e nao nestes.

^,Que pretendeu o povo de entao? De-

fender-se dos graudes, come9ando pelo

rei, a quem nao queria consentir que

por si s6 fizesse guerra, desse castelos

a estrangeiros, cunli^sse moeda, gastasse

de mais, ou coutasse a esmo^^ Desejava

o povo que os fidalgos, as Ordens e os

cl^rigos nao abusassem dos pequenos, ve-
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xando-os com sens privilegios
;
que os di-

reitos locals Ihes fdssem garantldos ; e que

as justices se fizessem prontas e bem dis-

tiibuidas por todos'^^ Asslm, acrescen-

tava-se a for^a do reluo, engrandecendo

a lionra do rol.

Nos munlcipios, a sua voz ouvia-se; e

havia mais de um seculo que o povo, re-

presentado por procuradores— bons cl-

dadaos— tluha, no melo de prelados,

priores, abades, Mestres e licos-liomens,

o seu banco em cortes, isto e, uma boca

que falasse por ele, advogasse seus Inte-

resses e o defendesse de agravamentos.

As lels de D. Denis, de Afonso IV, de

D. Pedro, contra as prepotenoias dos fi-

dalgos, havlam defendldo o povo dos

malores ^*, atendido quelxas, escutado di-

reltos concelhios, obtldo forals, o que, cer-

tlficando-o na justi9a, Ihe dava a cons-

clencla da fdrpa e Ihe aclarava a esperanpa

de melhores conqulstas ^^. Num dado mo-
mento, o povo op5e-se h crla^ao das sl-

sas, pois nao quer sacrlficar-se com mals

despesas— ele que conliece os gastos er-
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rados— e protesta contra os excesses de

fausto e de luxo dos fidalgos e dos gran-

-senhores ^. Dia a dia, insiste em direitos

:

nos capitulos gerais, apresentados em c6r-

tes, pretende-se alargar as regalias comu-

nais ate a igualdade dos cidadaos ; e pe-

rante as elei^Oes dos municipios o povo

goza da faculdade de levar recurso ao

desembargo do Pago.

la-se adiantando no compreender que

era forte. Tomava pe. Depois, as refalsi-

dades dos fidalgos de consciencia acomo-

daticia, as dubias atitudes do clero cor-

rupto, avigoravam-no, pelo confronto, na
convic^ao da sua fidelidade, do seu obce-

cado patriotismo, enraizando-ro na certeza

de que era a unica classe que amava obsti-

nadamente o seu torrao e que dizia, sem

rebuQO, t6da a verdade ao rei. Porisso—
ele que via de longe e de fora os homens

e sens manejos— entendia que era quem
devera escollier os conselheiros, design^-

-los a dedo, pois ninguem como o povo

portugues sabia o que melhor convinha

ao seu rei.
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A no^cio de disciplina social vinha-lhe

da no^ao de famflia :— era precise que

houvesse um que dirigisse, a quern todos

obedecessem, que todos respeitassem ; vi-

nha-lhe da no^ao religiosa, onde um so

Deus ordena e comanda. Um, sim ; muitos

nao. Do rei recebia o povo a confian^a

do governamento da manten^a do direito

e da justi9a ; ao rei era devida, da parte

do povo, a dedica^ao pela causa de todos

e, num dado momento, o Hal aviso para

OS desvios da sua conduta, se, por sorte

m^, ele persistisse no erro. Assim, com
simpleza e probidade, a gente sa do Por-

tugal mopo, compreendia seu rei, seus

homens, suas cousas publicas.

D. Fernando era conhecedor e enten-

dido no granjeio da lavoura de governar

o reino, mas andava mal aconselhado

pelos da sua privan^a e por certos gran-

des que tudo emburilhavam. ^jQue fora

essa guerra com Castela senao o resul-

tado de desviados encaminhamentos ?

(jPara que nos haviamos de meter com
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vizinhos, indo fazer duras querelas, com
lan9as e gales aventuradas, foradanossa

casa? iCobi9a v^! que tinhamos, che-

gava-nos.

— Mais valem alimpaduras da minha

eira que trigo da tulha alheia,— diziam.

Guerra, nunca; mas, uma vez que

D. Fernando se meteu a faze-la, devia

el-rei estar, em presen^a de corpo, nos lu-

gares cercados, Bragan^a, Vinhais, Car-

mona e Braga, que se renderam k min-

gua de socorros e de coragem—coragem,

sim, pois, se o rei estivesse k frente deles,

as gentes pelejariam com multiplicada

intrepidez, e talvez vencessem. O povo

queixava-se disto, mas atribuia aos con-

selheiros a quebrada atitude do rei, pois

sabia que, no caso da prapa de Carmona,

entregue a for9a a D. Henrique II, foram

eles OS causadores de D. Fernando nao

acorrer 14, como prometera, e ppr isso

Ihes chamava, a esses grandes

:

—
i
(cTraidores e falsos» !

Se o llnimo do rei era brando, na obri-

ga9ao dos conselheiros estava enrij4-lo;
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e, se ele se mosfcrasse aficadamente que-

ren^oso em suas ideas, apontar-lhe os

erros, por bem ou por mal. Citavam a

Urmeza dos liomens bons de D. Afonso IV,

que, quando come9ara a reinar, ouviu de

suas bdcas a ameaca de buscarem outro

rei, se ele nSlo prestasse melbor aten^ao

aos neg6cios da fazenda piiblica. Ora os

conselheiros de D. Fernando, esses, deixa-

vam correr as cousas, mostrando que «se

doiam pouco da honra e servico de el-rei»

.

; E o que custou essa guerra ! Levou-

-nos um empilhado tesouro de boas moe-

das de ouro e de prata, herdadas de

D. Pedro— ;tao justiceiro rei! Por azo

dela, estiveram os portos fechados e as

alf§;ndegas minguadas de rendas; fez

D. Fernando, sem ouvir o seu povo nem
OS grandes, lavrar refeces moedas nova^?

(gentis de um ponto, barbudas, graves e

torneses) e mudou o valor dos maravedis

e das dobras, e dai todos os precos subi-

rem desaguisadamente ^^ Foram erros

s6bre erros; mas o povo logo viu, ap6s

suas primeiras queixas, quanto o rei que-
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ria atender ao bem comunal, corrigindo

a estima do dinheiro e criando no reino

a niveladora almota9aria que tudo taxa-

va em razoados termos. rei era bom e

cavaleiro. povo confiava nele. Agora,

porem, era preciso esclarece-lo, aconse-

Ih^-lo, de boa-mente, como um filho bem
avisado faz quando ve seu pai, em qual-

quer desvairo de razao, seguir por torto

caminbo. Tornava-se indispens^vel ata-

car directamente o mal.

(i
jUm rei casar com mulher casada ! ?

I \Um rei roubar a mulher de nobre e bom
vassalo?! Nao podia ser. Nao devia ser.

Era contra a religiao, contra a fidalguia,

contra o mundo. Com filha de rei, quelhe

trouxesse honra a ele e acrescentamento

ao reino, sim. As infantas de Aragao e de

Castela, primeiramente escolbidas— isso

f6ra atinado concerto. Eis o que era ne-

cessdrio dizer-se a D. Fernando, cara a

cara, fOsse como fosse. Ah, se ele ouvisse

as suas raz5es amigas, mudaria de rumo,

leixaria Leonor— estava disso certo o

ingenuo povo portugues.
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Assim razoavam as gentes de Lisboa,

e estas opiniOes, arrenegadas e tumultuo-

sas, eram repetidas, aqui e acold, por

todo o reino, em Tomar, Santarem, Lei-

ria, Alenquer, Abrantes e outras terras,

em magotes pardos de gente mea, tendo

k sua frente mercadores, ourivezes, ta-

noeiros, armeiros, petintais— nos cantos

dos terreiros, nos cotovelos das ruelas,

em que, esconsamente, se confidenciavam

tristezas e revoltas, todos assustados pe-

los perigos que corria a boa fama do rei-

no, magoados nos sens brios, cogitando

na maneira, pronta e eficaz, de remediar

o mal; e, ap6s v^rias disputas, resolveu-

-se que o povo de Lisboa se juntasse

honradamente e procurasse o rei nos

sens Pacos de Apar S.Martinho, e, numa
fala, Ihe dissesse j tudo, tudo

!

J
Duelo desigual ! De um lado, os nobres

corac5es do povo portugues, escancara-

dos de lialdade, todos se mostrando nos

impulses das suas paixOes ; do outro, a

alma, pregueada de subtis astucias, de
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uma mulher bela e calma, jogando com
seus atractivos, serenamente fixa no

ponto luminoso das suas ambi90es, ser-

vindo-se, para as realizar, sagaz e fria,

de prop6sitos cautelosos, de meditadas

reservas,— de sorrisos aliciantes e de

gramas sabias. E, entre os dois, um rei

inteligente e doce, mas, misero de amor,

perigoado aos ventos . . .

Embora. povo vai falar.
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Frente a frente dos Pa^os

UMA noite de hostil negrume (havia

muito que j4 parara de soar o

sino de correr) quatro ou cinco

principais, iludindo as rondas dos qua-

drilheiros do alcaide, andavam pelas es-

treitissimas betesgas de Lisboa, onde nao

entrava o luav, de casa em casa, de ta-

berna em taberna, de tavolagem em ta-

volagem. Sob o maior segredo, concer-

taram reunir-se, no dia imediato, niim

determinado terreiro da cidade baixa,

para, depois, abalarem em direitura aos

Papos do rei. Na manha seguinte, uma
massa compacta de milhares de homens,

mercadores, peliceiros, sastres, mesteres,



84 Leonor Teles

ourivezeiros, calafates, petintais, perga-

milheiros, enchendo, de lado a lado, a

Rua Nova, foram subindo, rumorosa e

religiosamente, para os Pa90s de Apar

Sao Martinho, apertando-se nas vielas

ingremes, estreitas e sombrias. Levavam
na sua fiente, entre os principais do mo-

vimento, o alfaiate Fernao Vasques, ho-

mem agitado, de palavrapronta e afoita,

que ia falar duramente ao rei, em nome
daquelas gentes de Lisboa e das muitas

outras do reino— emfim, do povo portu-

gues. A multidao encheu a rua e o ter-

reiro em freiite dos iiegros Pa^os, que

tinham as portas e as janelas trancadas.

Queriam falar ao rei, mas o rei nao apa-

recia. silencio poderoso da regia mo-
rada impunha-se. Tremiam. Um mixto

de respeito e de indigna^ao lutava den-

tro deles. J4 fortissimas p'ancadas troa-

vam nos portOes, de espesso castaiiho

com almofadas em ressalto chapeados de

ferro com recortes g6ticos e muita pre-

garia alta. Os ditos cruzavam-se amea-

^adores. Crescia a grita agressiva. Entao
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abriu-se a medo uma janela e um p^lido

homem da c6rte, debrupando-se, pregim-

ton, em nome do rei, com sumida voz, o

que pretendiam. De baixo nao o enten-

deram. Ele, cortes, repetiu a pregunta

em torn mais levantado

:

—
(J
Que pretendiam ?

— Falar a el-rei, responderam em c6ro

muitas vozes decididas.

O privado de D. Fernando disse que o

rei demandava o que Ihes prazia. Entao,

do meio do povo, subindo a uma pedra

alta que ali estava, ergueu-se a figura

audaz de Fernao Vasques, e todos os

rostos ansiosos se voltaram para ela,

iluminados de expectapao.

O alfaiate tirou a gorra, ajeitou a pes-

coceira do gibao, enclieu de ar o peito

resoluto, passou pelos cabelos soltos e

pela cara p^lida a mao a vibrar, e esta=

cando os olhos febris nos olhos do priva-

do, como se fossem os do pr6prio D. Fer-

nando, disse-lhe, numa voz sonora, ner-

vosa, refreadamente calma:

— Falo em nome dos que estao aqui
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juntos, da cidade e de longe, Portugue-

ses amigos do seu rei, que de boa-mente

o veem, n^o prasmar mas aconselhar,

por sua honra e dever para com Deus, a

leixar essa Leonor Teles, com quern an-

da, mulher do seu vassalo D. Joao Lou-

ren90 da Cunha. Case o nosso rei com
filha de rei, ou de grande, que nos de fi-

Ihos lidimos para um dianos governarem.

Ofegava. Tomou-se de coragem, e con-

cluiu com voz avolumada, cortando o ar

com gesto terminante:

— A isto vimos nos c4.

A multidao, abalada, comovida, ulu-

lou aplausos vibrantes, em que o furor e

a convic^ao extravasavam.

Fernao Vasques, pdlido com o entu-

siasmo da enorme massa agitada que via

em volta d^le, e estimulado pelos olhares

ardentes de todos, limpou o suor que Ihe

escorria da testa, e aferrando de novo os

olhos nos olhos do privado, acrescentou

com a maior violencia de voz

:

—
jUm rei em barregania com mulher

alheia, ninguem aqui Iho consente!
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jFoi um delirio ! Uma vozearia infernal

rebentou em todos os peitos. Milhares de

bra90s se levantaram, agitando no ar os

chapeirSes, acenando, aplaudindo. Eram
muitos e dir-se-ia um s6 ; — todos respi-

ravam a mesma idea, em todos batia o

mesmo coraQSio. Tremiam de entusias-

mo, instigando-se uns aos outros num
cont^gio directo e r^pido. E essa multi-

dao composta de homens parecia uma
multidao composta de mulheres— tal o

intenso sentimento que a enchia, a cega-

va, a abalava. Escancarando as bdcas,

todos clamaram contra Leonor

:

— jFora a barregS., fora a barrega!

Os apupos, as vaias espessaram o ter-

reiro, ao mesmo tempo que as paredes

impassiveis dos PaQOs de Apar SaoMarti-
nho eram invectivadas por muitas e mui-

tas maos em punlios cerrados, como a

querer derrui-las.com o arranco dessas

almas em ira.

Na janela, o camareiro empalideceu

como um morto.

A vozearia continuou atordoadora.
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brutal, selvagem. Fernao Vasques, rouco

de bradar e fatigado de gesticular, con-

seguiu um r^pido moniento de silencio,

para dizer, em torn manso e amigo, mo-
dificando a violencia da nltima frase:

— Que el-rei D. Fernando nao queira

mal ao povo portugues, porque o que llie

dizemos e para salvar um bom rei dos

feiti^os de uma mulher m^.

—
i
Mulher m^, mulherm^ ! — repetiu o

povo, num eco de tremenda c61era.

Jk Fernao Vasques descera da impro-

visada tribuna e o privado se retirara da

janela. A multidao, premindo-se,procura

agora o orador, a quem quer abracar,

para quem quer sorrir, aplaudindo-o e

festejando-o; e durante muito tempo o

sussurro das discuss5es enche a prapa e

as ruas em volta, num augusto clamor

de almas nobremente revoltadas.

Por fim, de novo apareceu k janela,

branco como a cal, o enviado do rei.

Galou-se o povo. A ansiedade era ar-

dente. camareiro procurou com os

olhos, entre a multidao, Fernao Vasques,
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conio querendo entregar-lhe, em nome
do rei, a resposta ao recado que para

ele Ihe dera, mas, nao o vendo, disse

para a massa das gentes, em tom agra-

d^vel e aparentemente sereno

:

— El-rei, men senhor, vos manda di-

zer que a todos e grado, esguardando

aqueles avisos que beui mostram quanto

v6s sois bons portugueses, — o que tudo

tern em sen servico. Que estejam trau-

quilos, porque Leonor nao era sua mu-
Iher recebida e ele jamais pensara em
casar com ela. Amanha o esperem no al-

pendre de Sao Domingos, aoude el-rei,

meu senhor, ird para, s6bre o caso, vos

dar resposta mais larga, como Ihe cumpre.

A mostran^a leda do rosto do priva-

do, o tom Hal da sua palavra, a maneira

mesurada de dizer, cativaram o candido

povo confiante, que ficou satisfeito com
a resposta, acreditando na sinceridade

do rei e seguro do acdrdo a que todos

haviam de chegar no dia seguinte.

O camareiro salu da janela e o povo

come90U a debandar para a Baixa, em
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grupos I'umorosos, mas assossegados. Al-

guns, ingenuamente comovidos e supers-

ticiosos, diziam em volta de Femao Vas-

ques:

— (jQuem sabe se o rei— tao bom—
quer e nao pode quebrar o empacho de

feiti^o que esta miilher Ihe fez ?

E logo um da roda, violentamente

:

—
i
Tiro-lha eu k for^a!

E outros, com sorriso seguro

:

—E de guisa, ique nuuca mais el-rei

a ver&!

Feniao Vasques parou, voltou-se para

eles, encarou um a um nos principals

que o cercavam, e interrogou-os sob

compromisso

:

•— (J Juram ?

Impetuosos, com os cora^Oes na b6ca,

todos estenderam para ele as maos gros-

seiras, e, em atitudes decididas, pal-

meando o ar, responderam k uma, com
voz solene e ruda:

— ; Juramos

!

Tiiiham o olhar vago e religioso.

Entao, Fernao Vasques ajuntou-os a
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si, e, olliando em t6rno, cauteloso, segre-

dou-lhes

:

— Amanha, — j todos armados

!

E separou-se deles.

Nao se eiiganavam: a intenpao de

D. Fernando era quitar-se de Leonor;

mas, cavaleiro, lutava com os compro-

missos da sua palavra de rei ; delicado,

com a cortesania devida a uma dona; e

sentimental, com a miseria do seu amor
escravo.

*

Nessa noite Leonor Teles bateu-se em
duelo de amor. Sentia D. Fernando, ti-

mido e apaixonado, vacilar entre as

ameacas do povo e o seu amor por ela,

amor, ali^s, quebradico, feito de querer

e de nao querer, de sol a arder e de luar

a esconder-se, impetuoso e sensual, e

logo esmorecido e triste, com a obceca^ao

do instinto que cega, mas sem a faga da

espiritualidade que poe ^sas no desejo.
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o eleva e transfigura. Leonor lutava

contra a indecisSLo do rei; contra a c6rte

oportuna, prestes a tender para o lado a

que se inclinasse D. Fernando; contra

OS conselheiros que, havendo desistido

de conveneer o rei por este nao curar

das suas falas, insistiam agora com ele,

fazendo-lhe ver, assustadoramente, o des-

gdsto do povo, suas violentas amea9as,

o alcance das revoltas, o desarranjo do

reino. Entao Leonor desdobrou-se em
subtis e sinuosos jeitos, concordando

com OS fidalgos, com os conselheiros, a

todos dizendo que, na verdade, o unico

casamento que convinha a D. Fernando

era o casamento politico, e que o de Cas-

tela, j4 concertado, vantajoso em alian-

9a3 e arras de territ6rio, naturalmente

se impunha. Insistia, insistia. Queria o

bem do rei e do reino. Ela j4 sofrera na

sua boa fama, mas a tudo se sacrificaria.

E, fechando os olhos, baixando a cabe9a,

com o busto curvado para o rei e para

OS conselheiros, as maos caidas, abertas

e despidas de todo o querer, ficava-se
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em atitiide humilima— na de quern es-

pera, siibmissa, todo o rigor das senten-

^as que s6bre ela hajam de cair.

A'rt vezes, quando, assim falando, a in-

credulidade dos ouvintes era patente,

Leonor afirmava entao, aprumada na

sua lionestidade, que tudo o que dos dois

se dizia e suspeitava eram vilissimas

maldades, pois jamais nem ela nem o rei

pensaram, um momento que fOsse, em se

casar um com o outro. E tao repleto de

sinceridade era o torn quente da sua voz,

tao justas as inflexOes das suas palavras

radicadas, tao eloquente a beleza da sua

atitude, que v^rios suspendiam as duvi-

das que tinliam a respeito dela, e muitos

a acreditavam. Porem a s6s com D. Fer-

nando, nunca sua voz teve maior dulci-

dez, a sua b6ca e o seu olliar fizeram

mais tontos prometimentos, nem jamais

foram tao envolventes de carinho os sens

brapos redondos, nem atraiu tanto apego

seu colo, que em si continha tdda a de-

dica9ao do aconchego feminino.

—Em mim nao penso, mas em ti, dizia.
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O que a preocupava (mentia ela) era o

prestigio rial. Um insulto daqueles pre-

cisava de severo e solene castigo. ^ Atre-

ver-se o povo a dirigir-se ao seu rei, cen-

surando-o de tal guisa ? ^ Intrometer-se a

arraia-miiida nos neg6cios mais intimos

do seu chefe e senhor? ^Com que direito?

jNao se devia perinitir senielliante apro-

ximaQao, e, sobretudo, semelhante atre-

vimento! D. Fernando concordava, mas

parecia-llie que, depois das explica95es

que tencionava dar em Sao Domingos,

tudo se esclareceria, acabando por en-

tenderem-se— ele e o povo.

— ^ Como ?
(i
Trausigir com vil5es ?

— Eu OS convencerei.

— Estavam exaltadissimos. Amanha
virao armados. jMatar-me hao! ^jQueres

que me matem?
E Leonor, com um sorriso amoroso

mordido de dor que o enchia de fraqueza

sedutora, o olhar inundando o do rei, o

busto quebrado de ternura, os bra90s es-

tendidos e suplices, esperava a resposta,

atraindo a si a alma fr^gil dc D. Fer-
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nando que, recuando instintivamente, a

salvar-se, acabava por correr para Leo-

nor, vencido, aniquilado, colando a sua

b6ca na dela, num esqueoimento abso-

luto, como se, de repente, a sua alma se

transportasse para um pais livre e raro,

loDge de conven^Oes, de conveniencias,

de interesses — \ longe de tudo que to-

Ihesse os im^^ulsos naturals de cada urn,

terra de soulio onde o sentido da vida

f6sse amar e s6 amar

!

Pela noite dentro chegavam aos Pa90s

v4rias novas vindas da rua : o povo es-

tava grado ao seu rei; e sabia-se que

P^ernSo Vasques espalliava pela cidade

que a resposta de D. Fernando era cousa

«mui bem dita». O rei, comovido nos

sens brios, dizia

:

— Quero falar ^s gentes de Lisboa,

explicar-me.

Os conselheiros, aproveitando tao boa

disposi9ao, insistiam com o rei, dizendo-

-Ihe que nao deixasse de arrazoar ao

povo ; e que se, na verdade, nada havia
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nem viria a haver eutre ele e Leonor,

declarasse D. Fernando, k multidao, que

dentro de um prazo combinado casaria

com a infanta de Castela. Leonor con-

cordou com os conseUieiros e com os fi-

dalgos

:

— Penso com vos.

D. Fernando olhou-a, surpreendido. E
ela confirmoii, nitidamente

:

— Sim, a Sao Domingos.

Ficon assente : o rei devia ir falar ao

sen povo. Os conselheiros retiraram-se

satisfeitos e certos de que ganhariam a

partida, pois a atitude de milhares de

homens fortes, mas cordatos, havia de

conseguir do rei, agora tao bem dispos-

to, o que eles, ate ali, nSo haviam con=

seguido ainda.

Durante a noite, D. Fernando sofreu

v^rias crises de hesita^ao. Fizeram-se e

desfizeram-se pianos. Leonor, aguda,

acompanhando-lhe de perto o pensamen-

to, sopesando-o, conduzia-o suavemente

no sentido das suas preten90es. Ele era
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como um cego que diz que ve e que os

outros encaminham . . .

Qaando no dia imediato o rei pensava

em seguir para o alpendre de Sao Do-

mingos, a ouvir o seu povo, tendo com

ele as explica^Oes que julgava necessa-

rias para o esclarecer, Leonor, jeitosa-

mente, conseguiu demove-lo deste inteii-

to, dizendo-llie ser preferivel que os con-

selheiros e os principals fossem adiante,

indo, depoisj o rei encontrar-se com eles.

Leonor pretendia ficar s6 com D. Fer-

nando para o manejar. Os outros foram;

e OS Pa^os de Apar Sao Martinho puse-

ram-se em comunica^ao com essa tu-

multuosa assemblea popular, por meio

de espertos mensageiros de Leonor Teles,

que andavam de um lado para o outro,

a saber os nomes dos maiorais, a ouvir

ditos, correndo a informar do que se ia

passando. Tais novas nao podiam ser

mais aterradoras: todo o povo de Lisboa

tinha acorrido a Sao Domingos; havia

miUiares de homens armados ; a atroada

era enorme ; o nome de Leonor andava
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nas bocas de todos, enxovalhado, cuspi-

do; e as ameayas jogavam-ee, violentls-

simas. D. Fernando, p^lido, com os olhos

aztiis engrandecidos de espanto, enchia-

-se de temor. Dai a pouco, chegavam
mais noticias : agora diziam que FernSo

Vasques se dirigira aos conselheiros e,

com voz aiTOgante, os censurara de p6-

rem menos interesse em assunto que

tanto respeito dizia h honra do rei. Fi-

nalmente, alguem, a correr, esbaforido,

com OS olhos aterrados, viera dizer que o

povo estava bravissimo, levantaildo as ar-

mas no ar, amea^ando todos, contra todos

arremetendo. Iria explodir. D. Fernando,

com OS bei^os a tremer, bradava, colerico

:

— jVilOes, vilOes!

Ofegava. Cheio de medo, abra<;jou-se

em Leonor que o cerrou a si, muito, en-

la^ando-o estreitamente para nao mais

largar. Apegado ao seio da sua amada,

quente com o calor do seu corpo, tonto

com o perfume da sua carne, olhando de

esguelha em direc9ao a Sao Domingos,

—

D. Fernando titubeou:
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— Se Id vou,
i
prendem-me

!

E cerrava-a a si.

Entao Leonor, aproveitando este mo-

mento de mortal fraqueza, abra^ou-o

ainda mais fincadamente, encheu-lhe a

b6ca e a alma com um beijo ardente, po-

deroso, e p6s-lhe no ouvido, num cicio

dedicado, de infinita magia, este segredo

politico que parecia um segredo de amor:

— jFujamos

!

E rei resoluto

:

— jFujamos!

Foi um momento. Leonor gritou pelas

cuvilheiras, D. Fernando pelos camarei-

ros. Vertiginosamente, correram-se os

Pa^os, abriram-se os arcazes, enfardela-

ram-se roup as, encheram-se baiis de ves-

tidos, cofres com j6ias e dinheiro, fizeram-

-se atados com utensilios e aprestos ; nos

patios, aparelharam-se mulas e cavalos,

montaram-se andas, andilhas e selas,

carregaram-se azemolas e carriagens;

avisaram-se consellieiros, fidalgos, donas

e donzelas ; deram-se ordens a criados, a

b^steiros, a homens de pe, enchendo-se
9
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as claustras, as lojas, os salOes, as c^-

maras, os corredores, de pessoas cor-

rendo, atropelando-se, com espanto, com
pa^or, com febre, com delirio, como se

rebentara ali um formid^vel incendio, e

jd as linguas de fogo tudo invadissem, o

fumo f6sse negro e espesso, e as derroca-

das se seguissem estrondosas, sem inter-

vale, umas s6bre outras, como trovOes.

Erapreciso abalar, de-pressa, de-pressa, a

galope, sem olliar para irks. Jk os portOes

se abrem, as portas se escancaram, e ca-

valos e mulas, em que montam D. Fer-

nando, D. Leonor, fidalgos, donas, criados

e a escolta, correm, galopam, v6am pela

estrada de Santarem, ao longo do Tejo,

num grosso tropel, que enche de espanto

OS gados das lezirias, as aves do c6u, os

homens, as cousas. jL^ v^lo, \k vao numa
arrancada doida, envoltos numa nuvem
de p6, a tropear^ a tropear!

Quando, pela tarde, o ingenuo povo de

Lisboa, depois de muito aguardar o seu

rei na alpendrada de Sao Domingos, soube
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que D. Fernando nao vinha, porque fu-

gira com Leonor Teles, rebentou em fdria,

depenou as barbas, arrancou os cabelos,

deu em si tremendas bofetadas de ira, ao

mesmo tempo que llie saltavam dos olhos

l^grimas raivosas por se sentir escarnido

pelo rei, por Leonor, pela c6rte, pelos

grandes, por todos ; e invectivou os con-

selheiros— «
; ichacorvos ! traidores ! » —

como coniventes em tudo aquilo ; e nao

houve palavra suja, insulto baixo que nao

cuspissem s6bre Leonor— «acomborcaw,

«a barrega)), «a bagaxa», «amalvezada»,

«a feiticeira», «a mulher-m^», «a de man
pre90)>— OS quais, como chuveiros de

pedras, de lama, de escarros, de imun-

dicies, deviam cair na caradessaformosa

e astuta cortesa que, galopando no seu

corcel desfreado e ao lado do seu rial

amante, ia fugindo, com a face fresca, o

sorriso dilatado e os olhos cheios de vi-

t6ria— ; fugindo com os sens cabelos rui-

vos, belos e infernais, penteados pelo

vento

!





VII

nionstro do capitel

Foi uma cavalgada de amor, parte

por bosques fecliados, outeiros de

urze, campos verdes, cidades, vi-

las, lugares; parte por acaminhos frago-

sos, aldeias desertas, e terras mcultas» ^^:

— que durou semanas seguidas, pou-

sando aqui e ali, esquecidamente. Nupcias

deliciosas cora o travo da aventura, dando

aos beijos o perfume das cousas ocultas

e arriscadas, e aos abra^os certos o va-

lor da confianpa no perigo. E os dias, as

semanas, os meses de todo esse transpa-

rente outono se passaram, folgados e ra-

pidos, entre ca9adas, folias, aprazimen-

tos, num estonteamento luminoso, sono-
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ro, perfumado. S6 para eles nascia o sol,

se quedava o luar, se estrelava o ceu. j Vi-

veram

!

Mas o amor, em D. Fernando, tao de-

-pressa ardia como esmorecia. Jjsses me-

ses, passados pelo reino, foram vividos

pelo rei entre alternativas de desejos e

de saciamentos, querendo agora com
veemencia arrebatada para logo cair na

calma e no enfado. Estuava-lhe nas veias

o sangue mo90 que, como onda, se en-

tmnesce e orgulha, e, como onda, se que-

bra e espraia em melancolia. A voliipia

e uma flor de fogo que tem tristeza no

perfume. . . jAquilo era paixSo, nao era

ainda amor!

Foram correndo 03 tempos. Os conse-

Iheiros e os fidalgos que andavam com o

rei— o conde de Barcelos, Aires Gromes,

o infante D. Joao, o infante D. Denis e

seu aio Vasques de Rezende,— e eram

opostos a semelhante uniao, tinham, as-

sistindo a estas quedas, bem acabadas

esperancas de que D. Fernando nao pro-
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longaiia aquele esc&<ndalo, e que o casa-

mento com Leonor jamais se efeituaria.

— Traz a vontade mui afastada , .
.

,

diziam eles, assossegados.

Assim tambem pensava, entre outros,

o infante D. Denis, de conteiien9a auste-

ra, intransigentemente contr^rio a esta

situa9ao, que procurava minar. Alguns,

porem, mais sabedores do cora^S-o hu-

niano, estavam certos de que esta pai-

xao,— das que de raiz se instalam na

alma— era fatal no rei.

Leonor via tudo isto, compreendia tudo

isto e estava alerta, nSo exigindo de

D. Fernando a sua promessa, mas, pelo

contr4rio, mostrava, na sua atitude tran-

quila e em meios dizeres confiantes,

quanto tinha, esse casamento de pra^a,

como absolutamente certo, jurando-lhe

que jamais duvidara da sua palavra de

rei. Estimulava-lhe o brio nos compro-

missos da lionra.

Andando Dezembro, come^ara o in-

verno e D. Fernando queria voltar para

Lisboa, a acomodar-se com o povo e a
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proceder a contento dos conselheiros

;

mas reconhecia que nao Ihe era possivel

libertar-se de Leonor que, ali^s, nao

amava (j julgava ele! . . .) mas em quern

nS-o podia deixar de pensar, de quern,

com certeza, nao poderia viver afastado.

(jQue consciencia teem dapr6priapaixao

as almas obcecadas?

casamento assustava-o. Ardilosa-

mente, inquiria ojuizo dos sens privados:

— (jPensais que D. Leonor me ser4,

na verdade, mui convinliavel ?

As consultas dos apaixonados sao fei-

tas para encontrar, nas favor^veis opi-

niSes dos outros, a estima de um apoio

ao seu hesitante pensar, que transforme

em atitude firme o que e diivida tenden-

te ; e por isso o mais agradavel parecer

alheio e o que mais se assemelha com o

parecer pr6prio. Os conselheiros, que tal

percebiam e demais estavam certos de

que s6 pela sua queren^a o rei se guiava

e se decidia, e seguros ainda de que nao

conseguiam despersuadi-lo, respondiam-

-Ihe esquivando-se

:
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— PorquG, Senhor, j4 tendes em Am-

ino p6r em efeito vosso proposito, a n6s

nSo convem falar nisso . . .

Mas o rei insistia, preparaudo a res-

posta h sua consulta:

— D. Leonor descende de linhagem

dos reis e com ela teem parentesco todos

OS grandes nomes e todos os mores fi-

dalgos do nosso reino ; mas . . .

Ficava-se. Tinha diividas. E os conse-

Iheiros

:

—H^ muito sabeis que nossas razoes

sao, por v4rios motivos, contrarias a tal

casamento. Porende, fazei segundo vossa

vontade.

O rei ficava perplexo. Preferia ouvir

uma opiniao nitida : — contr^ria, para

lutar com ela e vence-la ; a favor, para

se decidir a contento dos outros. file ti-

nha enli9ados os sentidos e comprome-

tida a palavra.

Entao o sombrio infante D. Denis

disse-lhe, aberta e desenganadamente,

num descargo nobre, o seu pensar con-

tra semelhante atitude

:
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— Senhor e irmao, vosso casamento e

escandaloso e impolitico.

E citou as opiniOes de alguns priva-

dos, iguais k sua, proferindo o nome de

Diogo Lopes Pacheco (ainda parente de

D. Joao Louren^o da Ounha) que, por

este motivo, sentindo certas m4s vonta-

des contra ele, se retirara da cdrte e se

f6ra para Castela.

D. Fernando, que atravessavauma crise

de cansa^o, concordou com D. Denis

:

— Oreio, irmao, que dizeis bem, e que

vossa vontade e boa.

Leonor Teles, tudo observando, con-

luiada com o Barcelos, preparava para

breve o seu casamento ; e logo combinou

com o rei seguirem para o P6rto. D. Fer-

nando tinha-a enchido de j6ias, e pen-

sava agora, ensinado pelos conselheiros,

oferecer-lhe muitas e abuudantes doa-

9Cies— faito presente que adeslumbras-

se, a saciasse. ^ Saciaria ?

— E' de bom avisamento, diziam.

Entao, num lugar chamado Eixo, sob

o pretexto de que se tratava do dote do
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sen casameuto pr6ximo («. . . damos e

doamos k dita Dona Leonor em dote, e

em arras para manter estado e eiicar-

rego de Rainlia . . . ; antes que com ela

hajamos palavras de presenter) passou o

rei a Leonor uma generosissima carta-

-de-arras ^^ de vjirias vilas, terras e lu-

gares que Ihe oferecia, como Vila-Vi90-

sa, Abrantes, Almada, Sintra, Sacavem,

Frielas, Unhos, Torres-Vedras, Alen-

quer, Atouguia, Obidos, Aveiro e Mer-

les— tudo com seus termos, terrentorios,

herdades, casais e quintas.

Leonor agradeceu, sorriu e esperou

pelo resto— \ o principal

!

Dias depois seguiram para o Porto e,

uma vez ai, Leonor Teles fez no rei, do-

cemente, mas energica e aturada, a pres-

sao final para realizar o prometido casa-

mento de pra^a. As suas maos— lirios

de brancura, que pareciam leves como as

folhas secas desse outono transliicido —
tinham, no entanto, a tenacidade das

maos de um afogado:

—

\ aferravam e nao

largavam!
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O rei, enamorado e vencido, oUiou uma
vez ainda, silenciosa e iuterrogativamen-

te, para os seus conselheiros e amigos e,

entre eles, especialmente, para tres : o

conde de Barcelos, o prior do Hospital

e Aires Gromes da Silva, seu velho aio.

Barcelos respondeu ao olhar do rei,

desfazendo as ultimas diividas que Ihe

estava vendo no fundo da alma:

— Estais de tal guisa liado com Leo-

nor que nunca outra mulher havereis

senao esta.

E o velho e experimentadlssimo prior

do Hospital, pai de trinta e dois filhos,

com a cabeQa branca e s^bia de viver,

confirmou o dito do conde:

—Essa idea j4 fez casa em vossa von-

tade, Senhor.

Era verdade. Insistir seria cousa tao

inutil como apoutar o vento. Ficou deci-

dido:— casariam e j4. ^jOnde? Num lu-

gar recatado.

Frei Alvaro Gon^alves lembrou entao

que o casamento se realizasse em Le^a

do Bailio, no mosteiro de Sao Salvador,
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da sua ordem religiosa dos cavaleiros do

Hospital, que era dali cerca de legua e

meia ^^. Todos aceitaram o parecer do

bom amigo de D. Fernando, e que j^ o

f6ra de seu pai D. Pedro e de seu bisavd

D. Denis, nao so pelo respeito em que

tinham o velho, mas ainda por supersti-

9^0 (as vesperas das grandes responsa-

bilidades sao cobardes), pois considera-

vam de mau agouro contrariar este sages

homem que passava por adivinho e gran

sabedor de astrologias. prior do Hos-

pital tinha em Le^a o tiimulo do seu se-

gundo tio Dom Frei Estevao Vasques

Pimentelj comendador, grande bailio,

digno prior, a quem mandara, trinta

anos idos, levantar, em letras g6ticas de

bronze, um laudativo epitMo em latim

e em versos leoninos ®^.

Leonor, que tinha pressa, dispensou

alto fausto e cerim6nias de antiguidade,

e no dia seguinte, logo de manha, todos

se encontraram em Le^a do Bailio, em
frente da igreja dourada de sol rasteiro

na sua clara silharia de recente f^brica,
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com sua alta t6rre militar, fendida de

seteiras, esquinada de atalaias e coroada

de ameias. A cavalgada, de c6res vdrias,

surgindo de um souto verde de casta-

nheiros frondosos, estacara. O infante

D. Joao, vestido de saio de gicebi, com
cinto de pele de anta lavrada de prata e

barrete de seda, expansivamente ledo e

sempre mui galliardo fidalgo, segurando

a estribeira, ajudara a desmontar da sua

mula, pela mao, a bela Leonor de face

fresca e olhos contentes, de branco como
pomba, t6da envolta em veus de alveci

que um veiitoziiiho fino de Janeiro arre-

piava e tufava no ar frio da manha. To-

dos se apearam dos sens cavalos e mu-
las. A comunidade dos freires, com suas

tunicas pretas e compridas, sinaladas,

no lado esquerdo do peito, com a grande

cruz de pano branco das oito pontas

maltesas, cercados de beneficiados, ca-

pelaes, merceeiros, esperavam na porta

principal de arquivoltas g6ticas, sob a

varanda ameada e a rosacea flamejante

de cOres. Entraram e subiram a nave
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central, de lages humidas. No primeiro

degrau da capela-mor, o bailio, mitrado

e revestido de pontifical, lan90u a ben-

9ao, em cruz, aos regios noivos*^. No
c6ro, o 6rgao gemeu hosanas, que res-

soaram, mistioas, pelas naves de arcos

ogivais. Seguiu-se a missa oficiada, ser-

vida por molaquinos de sobrepelizes

brancas e de batinas vermelhas. A's

obradas, o rei presenteou o mosteiro.

Num estrado, coberto de panos da Pa-

lestina, ajoelharam, em cabe9ais tecidos

de euro, D. Fernando e D. Leonor. A
c6rte enchia o arco cruzeiro; e o povo,

que acudira dos arredores, apertava-se

em chusma parda, de samarras e tabar-

dos, de encontro ^s paredes de pedra la-

vrada e fria, at6 ao portal escancarado e

ourado de sol. E no silencio das rezas o

grave infante D. Denis, seu saio de ve-

ludo, seu barrete de plumas, com o so-

brecenho intrat^vel, um braco cruzado

no outro, e dois dedos da mao esquerda

pin^ando a b6ca, intransigente, olhava

para tudo aquilo— \q nao queria acredi-
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tar no que estava vendo! EntSlo, seu

olhar anojado fugiu (com o incenso dos

turibulos abrasados) para as alturas—
para os vidramentos coloridos das jane-

las geminadas, para o travejamento do

tecto, para as nervuras da ab6bada da

capela-mor; e, parando-o em certo capi-

tel g6tico, composto com folhagens de

acanto e um monstro fabuloso, de lingua

farpante, garras grifenhas e bifurcada

Cauda em arpao, enroscado noutro, tri-

turando-o, cogitou no quanto a figura-

9^0 da pedra morta engenhava o caso

vivo, ali p6sto, da alma felina de Leonor

a ennovelar-se no sentir fragilissimo e

fidalgo do jmalfadado amoroso D. Fer-

nando !

Nessa mesma tarde saiu do P6rto, a

cavalo, com o pendao das quinas al9ado,

o bando municipal, soando a nova do ca-

samento ; e ao outro dia foi ela alardeada

por todo o reino, andando arautos a ba-

ter atambores que chamavam hs adul-

fas, aos postigos^ ^s portas das casas, ks
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b6cas dos caminhos, homens, mulheres,

rapazes e maes com os filhos ao colo ; e

todos saiam para as ruas, terreiros e lu-

gares, em magotes, cercando e seguindo

o pregoeiro, pasmados, ve^ados, ao ou-

virem bradar, em voz longinqua e decla-

mada:
—-jArraial, arraial, arraialporD. Leo-

nor, B-ainlia de Portugal!

atambor rnfava, passava; ejanas
curvas das azinhagas distantes o som do

bando esmorecia e se extinguia. De volta

aos seus lares, o bom povo portugues,

silencioso e acabrunhado, como se viesse

de assistir a tremenda injustipa e pre-

visse calamidade, murmurava melancp-

lico, inteiramente descrente na honra

dos grandes:

—
i
La vao leis onde qiierem reis

!

10
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VIII

Rainha

!

LEONOR Teles subia ao trono de Por-

tugal detestada pelas principals

pessoas que a rodeavam e com
quein tinha de viver : os fidalgos e a c6r-

te. Nao a via com bons olhos a infanta

D. Beatriz, considerando Leonor a in-

trusa, que vinha pfivd-la nao s6 de ser

a primacial figura numa c5rte onde ate

ali nao havia rainha, nem outra infanta,

ma.s ainda roubar-lhe a afei9ao do ir-

mao, tao leda, tao enamorada— como a

de noivos. Maria Teles— uma Teles na
ambi9ao— roia em si o oculto despeito

de ver sua irma, de repente, em tao alto

lugar junto do rei, em tudo dispor, em
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tudo ordenar com poder e magnificen-

cia. Os conselheiros do rei, Badasal de

Espinola, Afonso Fernandes de Burgos,

Afonso Domingos, Aires Gromes, Mar-

tini Garcia, porque haviam lutado, ate

ao fim, contra o casamento de D. Fer-

nando com Leonor, sentiam-se como que

disgraciados ante o poderoso ascendente

desta bela e astuta mulher junto do rei

e, por isso, sempre desconfiosos, preve-

niam-se cautelosamente contra prova-

veis vingan^as. Nos grupos das cuvi-

Iheiras da corte velha, havia as naturais

m^s vontades por essas donas se senti-

rem usurpadas, pelas novas camareiras,

dos seus adquiridos direitos, e ainda des-

gostosas, contra o que e diferente do es-

tabelecido, alterando costumes, pulsando

fdr^a nova. E tudo isto criava a Leonor

uma atmosfera reservada e encoberta-

mente hostil.

Por sen lado, ela podia contar com
seu tio D. Joao Afonso Teles, o ma-
nhoso conde de Barcelos, que tao dis-

cretamente a auxiliara no seu casamen-
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to; com Frei Alvaro Gron9alves, o velho

prior do Hospital, criatura cansada e

tolerante, que a olhava com os seus pe-

quenos olhos sorridentes, ainda humidos

de sensualidade, a brilhar, redondinhos,

entre o docel das p^lpebras entumecidas

e a concha das olheiras papudas ; com o

infante D. Joao, cada vez mais estouva-

do, mas sempre gentil. Dos mais— des-

peitos, invejas, 6dios.

Vira esses rancores, filhos do orgulho,

na pessoa do infante D. Denis, quando

foi do primeiro beija-mao que ela no

P6rto obtivera do rei, logo a seguir ao

seu casamento em Leca, como tributo

senhorial de soberana homenagem. Leo-

nor bem sabia que o infante Ibe nao bei-

jaria a mao, porque por t6da a parte

ele, durante tempo, vinha afirmando que

D. Fernando nunca se casaria com ela,

e que, se por qualquer motivo casasse,

D. Denis nao a reconheceria rainha, pois

a considerava casada ainda com D. Joao

LourenQO da Cunha; e que dele, filho de

D. Pedro, rei tao amado do povo, neto
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do bravo D. Afonso IV, bisneto do sa-

ges D. Denis, e trineto de D. Afonso III,

—jamais havia de receber preitos. F6ra

sempre seu inimigo, fazendo todo o pos-

sivel por desviar D. Fernando de tal ca-

samento; e, por vezes,,o rei reflectirano

que llie dizia este seu irmao de olhar tei-

moso, de face sem riso, de b6ca sem pa-

lavras, mas de conselho sempre assisado

nas raras vezes que se pronunciava. Com
este nao sabia Leonor lutar, porque ele

era insensivel k lisonja; e perante a sua

mdscara austera quebravam-se, como
num escudo, as mesuras, e encolhiam-se

todos OS sorrisos afagosos e falsos com
que ela vinha para o conquistar. No en-

tanto, como D. Fernando o ouvia, era

precise, quanto antes, que o rei se des-

afei9oasse dele
;
que uma trama o afas-

tasse da cOrte, ou melhor, o aniquilasse de

vez. ^ Como obter isto ?...(» Como separar

D. Fernando do infante ?. . . Um vivo con-

flito de honra, travado entre o rei e ele, o

perderia para sempre. Leonor Teles pre-

parou para isso o beija-mao, indispondo
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pr6viamente D. Fernando contra D. De-

nis, por Ihe dar a entender a ins61ita pre-

pondertlncia que o infante ambicionava

ter junto dele, dela, na c6rte e na poli-

tica do reino. jUm perigo!. , . E D. Fer-

nando tudo acreditou.

Aconteceu o que a rainha planeara

;

e se D. Fernando nao matou logo all

D. Denis, pelo menos tornou-se de 6dio

contra ele, expulsando-o. Isto Ihe bas-

tava.

A scena passou-se numa vasta quadra,

de paredes altas e despidas, do convento

de Sao Francisco, no P6rto, onde entao

OS reis pousavam". Num estrado, coberto

de maromaques, entre pajens vestidos de

gran, tronavam os reis, sentados em ca-

deiras de espaldas g6ticas, debaixo de

um sobreceu de brocado carmesim fran-

jado de ouro. D. Fernando, com seu es-

toque trances k cinta, vestia opa rica,

tendo a sua esmeralda grande por firmal;

e Leonor, de manto de arminhos e eorda

de ouro, ostentava beleza e poder. A' di-

reita, o alferes-mor erguia, tendido, o es-
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tandarte. Cercavam-nos o mordomo-mor,

o meirinho da curia, o clianceler, oficiais,

alta cleresia e senliores. A luz era es-

cassa na quadra freir^tica. Sombras

acariciavam o brilho das cotas de a90,

OS ouros dos aurisamitos prelaticios, as

c6res vivas dos gibOes dos fidalgos.

beija-mao come9ara. Os adiantados

das provincias, alcaides, Mestres, gran-

des do reino, donas e donzelas, curvados

e de joellios, haviani, lisonjeadamente

humildes, de beijar a mao branca da rai-

nha que, graciosa, sorrindo com a b6ca

vermelha e os denies alvos, Iha estende-

ria, num gesto lindo de lirio aberto— 11-

rio a desfolliar-se — como acabava de

fazer ao galhardo infante D. Joao.

Seguia-se alguem, que, em pe, hostil,

com o seu habitual jeito de cruzar um
bra^o no outro, a cabe^a alevantada, o

cenho severo, o olhar encadarroado e

obliquo; — alguem que nao ajoelhara

ainda diante da rainha: era o altivo in-

fante D. Denis. <: Provoca9ao ? (jFelonia?

Entreolharam-se todos. IX. Fernando fi-



; Rainha

!

123

tou olhos de cbfera nos olhos do irmao,

que, im6vel, se impunha pela sua atitude

brava e fidalga. Num gesto soberano, o

rei apontou-llie a mao bela da rainha. O
infante, impassivel, com uma ruga funda

entre as sobrancelhas, disse de 1^, firme:

—-Nao quero.

— (J Porque ?

— ; Seria uma vergonha!

— ^;Vergonha!? ^^^Nao estao aqui para

beijar a mao da rainha os grandes fidal-

gos deste reino ?
f?
Sois, porventura, maior

que vosso irmao D. Joao ?, retorquiu sa-

nhudamente D. Fernando, avanpando,

amea9ador, subre D. Denis.

Leonor rejubilava. Seu olhar, humede-

cido de prazer vivissimo, incitava o rei h

desafronta, k morte. O silencio era duro;

a ansiedade, aguda. Subito, D. Fernan-

do, aob a impressao de um olhar impe-

rioso de Leonor, bradou iracundo

:

— jBeijai!

Sua voz troou. As almas tremeram.

Entao D. Denis, de sobrecenho cerrado,

avancou em passos vagarosos e solenes,



124 Leonor Teles

subiu dois degraus do trono, colocou-se

na frente de Leonor olhando-a, sobran-

ceiro, com olhos entumecidos de orgu-

Iho, estendeu para ela o bra^o direito

levantado e a mao curva, e, torcendo a

cabe9a para o rei, disse, com voz forte,

do alto do seu rial sangue:

— iQue ma beije ela a mim, que de

reis venho

!

Leonor Teles ergueu-se subitamente

aspirando um ai estridulo, recuou com a

cadeira para o fundo do estrado, e co-

briu e premeu com as maos arqueadas

OS olhos ofendidos. ; insolente orgulho

do cunhado varara-a de lado a lado!

D. Fernando, louco, galgara os degraus

do trono e correra, com a adaga no ar,

para apunhalar D. Denis, que, saltando

do estrado e recuando um passo, tirara

da espada brilhante, que flamejou na

sala mal iluminada. Os irmaos, furiosos,

atiravam-se um para o outro, num en-

carni9ado duelo de morte, quando, em
pleno tumulto, dois velhos, de calvas ru-

bras e de brancas barbas pendentes—
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Gromes da Silva, aio de el-rei D. Fernan-

do, e Vasques de Rezende, aio do infante

.D. Denis— ; energicamente se meteram
de permeio, separando e acalmando es-

tes dois homens possessos de sanhas fa-

ribundas

!

Leonor, ao fundo, encostada aos pa-

nos de damasco que desoiam do dossel,

olhava ansiosa, por cima das cabecas

das donas e donzelas quis buscavam as-

sossegd-la com palavras de preito; e

D. Fernando, branco como a cal e tOrvo

de c61era, ordenava, em alta grita— ; de-

-pressa, de-pressa!— que Ihe tirassem da

vista o irmao traidor:

—
i
Nunca mais o quero ver

!

Desde esse momento, D. Denis foi ho-

miziado da cOx'te, e, marulhado de desgos-

tos, nao tardou que seguisse para Castela.

Deste inirnigo estava Leonor livre.

Maior que a inveja dos grandes, s6 o
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rancor do povo humilliado, mas intrau-

sigente. jNSo Ihe perdoava! Mais do que

a ele pr6prio, Leonor ofendera a honra

do sen rei e vexara o renome do reino

— jtao amado!

— ;Comborca e maMria!— vocifera-

vam as gentes.

povo esvurmava raivas; mas por-

que vivia afastado, sens 6dios reprimi-

dos, ou segredados em vozes baixas e re-

ceosas, nao molestavam Leonor, que os

ignorava. Tinha inimigos liais que nela

encaravam liostilmente ; mas muitos ou-

tros havia que Ihe apresentavam ledos

aspectos, sorrisos e gentilezas, porque a

sua guerra— a dos paQ^os— era velhaca

como lume debaixo de cinza. Leonor per-

cebia-os, fingia-se desatenta, e intima-

mente planeava aniquil4-los, pondo-os

ao seu servico, subornando-os, compran-

do-os. Serena, tinha absoluta confian^a

no engenho das suas manhas, no seu po-

der, na sua energia;— e sorria para os

sens inimigos.

A atracQao da sua beleza estranha.
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seu ineditado donaire de mulher artifi-

ciosa, sua argucia em conhecer e mane-

jar almas, teriam jeitos de desenrugar o

cenho carrancudo de uns; de descerrar

OS denies raivosos de outros; de trans-

formar risinlios de escarnio em sorrisos

claros de estima; de destorcer a b6ca

despeitada de alguns; de abater a so-

branceria insolente dos orgulhosos que a

desprezavam ; e de desenfadar os ombros

dos quase indiferentes que, para com-

prazer com muitos, se afastavam dela,

melindrando-a. Triunfaria. Para isso,

rainha, dispunha da grandeza que honra

a quem dela se aproxima; do prestigio

das merces; do poderio dos primeiros

lugares; da for^a que traz acrescenta-

mento de senhoiio.

T6das as almas sSlo frageis no seu te-

cido de vaidades, e quebradi^as por

prontas a dar ouvidos ao amor proprio

que as acirra. Leonor sabia tudo isto.

Esta seria a t^ctica para os rebeldes ou

dificeis; para os demais, muitos e ambi-

ciosos, que j^ se achegavam cis suas abas,
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sorridentes, acalentando-a com louvami-

nhas— para esses bastava o agrado pre-

sente e o aceno da esperan^a de, no fu-

turo, usufruirem melhores senhorios e

mais gradas merces. Desta maneira, com
uns e com outros, chegaria a constituir

vasto e forte partido, a obter o dominio

supremo— a conquistar, a triunfar.

Oome^ou por se engrandecer a si pr6-

pria. A-pesar-da generosidade que o rei

houve com Leonor, na farta carta-de-ar-.

ras que Ihe deu no Eixo, encheu-se ela,

ainda, de novas doa^Oes. Todos os dias

o rei, quereudo fazer-lhe wgra^a e mer-

ce», Ihe acrescentava o seu mantimento

((cpara ela sofrer os encargos que escu-

sar nao podew) com nma nova vila, em
pleno poder, com todos os seus termos,

coutos, herdades, casais, direitos, per-

ten^as, entradas, saidas, rocios, montes,

fontes, rios, ribeiras, pescarias; ampla

jurisdi9ao no crime, no civel, na sujei-

gao, em pessoas e bens, no alto e no

baixo senhorio; e todas as rendas, tri-
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butos, tenpas, foros, pens5es, direitos

temporals e espirituais. Hoje Leiria,

amanha Vila-Rial, no dia seguinte Pi-

nhel, — sem jamais terminar. Leonor en-

ohia-se de poder e de honras ; e nao tar-

daria que ela pusesse em vigor nm antigo

use, embora abolido, que tanta sobera-

nia anunciava :— o de a rainha assinar

com o rei os tratos pollticos*^. D. Fer-

nando, sempre magnificente, deu-lhe as-

sim todo o poder civil, inclusivamente o

da pena de morte.

Leonor principiou entao a organiza-

^Slo da sua fdrQa— preparo da sua obra

politica— chamando a si os velhos fidal-

gos. Ao conde D. Joao Afonso Teles, seu

tio, grande privado e amigo do rei, e que

tao h^bilmente a ajudara no seu casa-

mento com D. Fernando — a esse fe-lo

conde de Ourem e lisonjeou-o ainda,

fazendo-lhe condes os sens filhos :
—

D. Joao ficou conde de Viana, e D. Afon-

so, segundo conde de Barcelos. Depois,

colocou a familia, comepando pelos ir-

maos. fjQuais eram os postos de maior
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responsabilidade e honra em terra e

mar, na guarda de Lisboa? Eram a al-

caidaria-mor do castelo e o almirantado

geral. Pois estes dois lugares seriam

paia seu irmao D. Joao Afonso Teles de

Menezes— altos cargos que dora-avante

haviam de receber a vassalagem doa

principals homens bons, e honrados es-

cudeiros da cidade, figuras como Afonso

Valente, Vasques Filipe, Anes Nogueira,

Afonso Furtado, Pedro Alpada, Anes Lo-

bato, e muitos mais. Ao outro seu irmao,

D. Gon^alo Teles, fez conde de Neiva e

Faria, Entre-Douro-e-Minho— terra far-

ta e de poder. Fez tambem conde de

Ceia seu cunhado D. Henrique Manuel ; e

conde de Arraiolos D. Alvaro Pires de

Castro, irmao da desventurada Ines de

Castro. Eram niicleos de fdrga que cha-

mariam a si outras fdr^as de que Leo-

nor disporia.

Deu o mestrado de Oristo a seu sobri-

nho D. Lopo Dias, filho de sua irma Ma-

ria Teles e o de Santiago a D. Fernando

Afonso de Albuquerque, irmao de suas
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cunhadas, pois sabia quao grande era o

poder destas institui^Ces nas rela90es

nacionais e intemacionais e, portanto, a

alta conveniencia de as ter por si para

nelas se apoiar.

Uma sua irma bastarda, D. Joana,

comendadeira de Santos, casou-a com
D. Joao Afonso Pimentel, dando-lhe em
dote a cidade de Bragan^a; e casou com
uma sua parenta, donzela dos Pa90s de

Apar Sao Martinho, Pero Rodrigues da

Fonseca, a quern fez dar o castelo de

01iven9a.

Fora da familia, concertou muitos e

muitos casamentos, dotando as noivas e

" OS noivos com castelos e coutos, afianca-

mentos de arras e tencas anuais— unica

maneira de realizar certas aliancas, por-

que, sem estas garantias pr^ticas, nao

havia uniOes possiveis, pois os fidalgos

Portugueses, minguados ou pobres, jA ao

tempo se nao contentavam com a «cla-

reza de linhagem)) que as noivas Ihes

trouxessem. lE, por debaixo de mao,

quantas somas de ouro amoedado ela

11
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distribuia pelos seus cortesaos! Emfim,

acrescentou, casou, honrou.

Desta arte, aproximara grandes fami-

lias, criara parentescos, cliamara a si os

principals da cidade; e no reino insi-

nuou, para comandantes de castelos e

fortalezas, nomes de cavaleiros que Leo-

nor Teles sabia que eram por ela. Nao
se cansou de proteger, conseguindo para

esteSj para aqueles, para esses outros—
homens e vilas— a merce de julgados,

de terras de juro, de lugares, de aldeias,

de prestemos, de reguengos, de coutos,

de herdades, de jugadas, de rendas de

azenhas, de isen^ao de jurisdi95es, de

confirmacOes de privilegios de usos, bons

costumes, alcaidarias e tenencias de cas-

telos. Emfini, indo ao encontro das vonta-

des de uns, realizando as ambi90es de ou-

tros, satisfazendo a vdrias demandas so-

licitadas, criando fidalguias novas, acres-

centando senhorios, distribuindo merces

e dignidades, engrossando oficios e po-

deres, instituindo feituras suas, tudo f&z

no c^lculo da gratidao prestimosa. Assim,
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semeou centenas de bemfeitorias de que

contava usufruir na sua vida politica, em
que ibrtemente se instalava, criando de-

pendencias, vencendo animosidades, fir-

mando amigos— constituindo valor.

*

* *

Leonor seduzia ; e a sua sedu9ao, que,

pela fOr^a, parecia material, era a subs-

taiicia da simpatia penetrando, persua-

dindo. Quatro palavras suas, plenas de

inflexCes, aparentemente liais e carinho-

sas ; um olhar inteligente e envolvente

;

duas atitudes perturbadoras e afeiQoa-

das :— eram o suficiente para atrair, en-

lear, estontear. Sua mocidade era luz

que aquecia e alegrava. Seu olhar, pou-

sando nos olhos s6fregos dos liomens que

a apeteciam, prometia aos mo90s e re-

rao^ava os velhos. Confiava absoluta-

mente na irradia9ao da beleza do seu

corpo de leite e rosas, toado em colori-

dos doces ; no calor embriagante que
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dele subia, como se fossem vapores de

vinho;— confiava na sua nudez divina

e oculta, a actuar nos outros, como um
foco de luz e beleza ; e por isso, silenciosa

e quieta, oferecia-se a sorrir, sem se dar.

Leonor tinha a atracpao em si. Era a

atrac9ao. Aonde chegava, conquistava.

Pessoas e cousas corriam para ela. seu

dominio poderoso, exercido com gra9a

leve, era absolute. A todos aprazia, por-

que tinha a qualidade mdgica de, sendo

uma, parecer v4ria, de modo a agradar

as pessoas do mais oposto feitio. Era

como, ao poente, a mesma montanha

vista por muitos e diversos ... A sua

alma, composta de almas, desdobrava-^e

e servia, pela afabilidade, almas dife-

rentes.

Depois, queria e sabia querer. Tudo
nela era mocidade. Nao havia no seu

corpo belo uma s6 celula que nSo f6sse

nova e robusta— que nao quisesse viver

galharda e ostentosamente.

Para que o reino a visse, a admirasse,

a amasse e, mais de perto, Ihe pudesse
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requerer peti<?Oes e meroes e ela mellior

satisfizesse o que Ihe rogassem,— ora

estava no P6i-to, ora em Aveiro, em.

Coimbra, iia Vila da Feira, em Canta-

nhede, Braga, Rio Maior, Buarcos, Lei-

I'ia^^ por todo o reino, sempre acompa-

iihada de c6rte, liizidia e lisonjeira, e do

rei, tao amoroso, em quem ela alimeii-

tava amor— ; amor nascente,porque Leo-

nor continuava a ser para ele uma mu-
Iher desconhecida ! Quando D. Fernando

supunha ir ve-la sob certo aspecto, sur-

preendia-se encontrando-a muito outra.

Ela andava com as horas do dia, com a

luz— jluz misteriosa que vinha de um
misterioso jardim

!

— (I Porque ?, preguntava, assombrado,

o rei.

;Nada sabia! jLevantava os brakes bus-

cando-a, sem que jamais a encontrasse!

E isto desnorteava, e isto o prendia. .

.

Leonor Teles cercou-se de luxo e

acrescentou ainda a sumptuosidade que

encontrara na casa de D. Fernando, au-
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mentando o numero dos barbeados ^, se-

nhores que seguiam, em lustroso sequito,

as pessoas do rei e da rainha, com mo-
90s de c^mara, moQOS de estribeira e pa-

jens. Alfaiou os Pa^os ; as festas eram
sucessivas ; os salOes enchiam-se de sons

de tamborins e alaudes ; e nos coiTedores

cruzavam-se senhores, cuvilheiras, do-

nas e donzelas, capelaes, fisicos, oficiais

de armas, oficiais menores e escudeiros

— todos em grande estado.

Dezenas de criados serviam banquetes

em volta de mesas acuculadas de frutas

e do^aria, de cdres variegadas, entre lio-

res, matizando-se umas nas outras, sdbre

alvos alinezares mouriscos. Da ucharia

vinham enormes travessas de carnes sel-

vaginas e de outras viandas enfeitadas e

armadas em castelos ameados, de onde

irrompiam revoadas de pombas bran-

cas, ruflandando as ksas, indo empolei-

rar-se, assustadas, nos frisos do tecto e

nos florSes dourados dos travejamentos

negros de cedro embutido em marfim.

A' volta, mo90s de ceimara, suas dalm^-
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ticas brosladas, alumiavam, empunhaiido

tochas.

Voltara-se aos tempos de D. Denis,

das grandes e ricas baixelas, em que as

copas, OS piclieis e as escudelas eram de

ouro e de prata, e de ouro portugues da

Adi^a a coroa e o scetro dos reis. Em-
fim, o fausto, servindo o poder e a f6r9a.

(fE o povo ? (jNao peusou Leonor no bom
povo de Portugal ? Pensou :— pensou na
gente de Lisboa para a esmagar e inuti-

lizar, mas viu que a ocasiao nao era

oportuna. Esperaria meses, um ano, dois

anos—por liora pr6pria. Ate 14, gozaria

o prazer do confiar na vingan^a certa,

antegozando o castigo tremendo que a

sua imagina9ao voluptuosa teceria de-

vagarinho, com deleite e graQa, como se

f6ra um brocado de sirgo que dia a dia

cresce, vive nas maos leves de quern o

engenha e compOe. Esperaria. Os vinga-

tivos esperam gozando.





IX

Rainba de Portugal, de Castela, de LeHo,

de Toledo, de . . .

Oardente desejo de Portugal do-

niinar Castela era um sentimento

assiduo em D. Fernando; e as

pazes de Alcoutim, postas, com juras

solenes, nas maos dos bispos medianei-

ros de Urbano V e nas dos contratantes

de el-rei de Franpa, nao conseguiram

senao amodorrar e delongar, na mente

do rei portugues, o sonho politico de

conseguir, um dia, para as terras lusas,

a hegemonia da peninsula hisp^nica.

Agora tal cobi^a, revinda, era ateada,

tenazmente, pela ambipao descomedida

e doentia de Leonor Teles, que ao sen

titulo soberbo de rainha de Portugal
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queria ajuntar os titulos, poderosos e

dilatados, de rainlia de Castela, de Leao,

de Toledo, da Galiza, de Sevilha, de

C6rdova, de Miircia e da Aljezira, a scin-

tilarem, com brilho audaz, entre os das

refulgentes coroas da Europa ocidental.

E D. Fernando, amoroso e deslumbrado

pelo optimismo politico de Leonor, via

pelos ollios dela, como, outrora, no pro-

mont6rio do Acio, Antonio pensava pelo

cora9ao de Cleopatra. Na aspira^ao po-

litica, no g6sto de ostenta^Ses, na des-

compassada generosidade (nuncaemPor-
tugal se deram tantos senhorios e merces)

ambos— D. Fernando e Leonor— se en-

tendiam maravilhosamente.

Como a primeira guerra com Castela,

tinha igualmente aparencia de h^bil po-

litica o oportuno atrevimento em que

meditavam:— D. Henrique II parecia

nao estar bem firme no trono que usur-

para a seu irmao D. Pedro, por ele as-

sassinado em Montiel, pois os muitos e

poderosos partiddrios do rei morto, es-

palhados por Castela e Portugal, princi-
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palmente fidalgos galegos c^ refugiados

e, em especial, on que andavam na corte

(um deles era Joao Fernandes Aiideiro)

todos OS dias incitavam Leonor Teles k

luta, assegurando-lhe a vit6ria. Ela po-

dia contar com eles.

Aos reis de Portugal, desconhecedores

dos intuitos politicos de Castela, denun-

ciara fraqueza a prontidao com que, dois

auos antes, D. Henrique aceitou a paz

de Alcoutim ; e semelliantemente era in-

terpretada a tolerancia que ele houve

com D. Fernando, que, por causa de

Leonor Teles, se escusou, k ultima liora,

a cumprlr o trato, j^ concertado, por

juras e homenagens, do seu casamento

com a infanta de Castela, fillia deste rei.

A D. Henrique convinha-lhe paz com
Portugal— era evidente. Passava por

cima de tudo, uma vez que D. Fernando

((fincasse su amigo», como, apesar do

queixmne de melancolia que* contra ele

houve, llie mandara dizer pelos men-

sageiros, quando do desfazimento do

noivado. Se fosse necessario, bateria as
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oostas da Aquit§;nia ou as da Grran-Bre-

tanha a guerrear ingleses ; mas com vizi-

iihos— amizades. ]&le bem sabia porque.

; Castela ! ^ Bastariam, para a conquis-

tar, as nossas lan9as, os nossos archei-

ros— ali^s, um rijo punhado de homens?

Os Portugueses sempre se sentiram afou-

tos para empresas em Castela. jUm con-

tra dez — chega^'am! Batalhariam ar-

didamente, loucamente, numa hora de

febre e de paroxismo, ; e tudo tomariam

de roldao! (jBravata arrogante? Talvez.

A verdade, porem, e que possuiamos o

mais poderoso exercito: o que se mobi-

liza dentro das almas— o das energias

incendidas. No entanto, boas ajudas, em
homens de b6sta e em gal^s, assegura-

riam o cometimento. ^jMas quern seria

comnosco ?

A' hora em que esta ambicao se insta-

lara no cora^ao de Leonor, outra seme-

Ihante, visando a mesma presa, rola a
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alma de um ingles pretendente k coroa

de Castela:— Joao de Gaunt, duque de

Lancastre, o her6i de Ndjera, casado

com D. Constan9a''', filha do assassi-

nado rei D. Pedro, que, por isso, se jul-

gava com legitimos direitos ^ coroa vio-

lentamente usurpada por D. Henrique
—

i
um bastardo ! J^ Joao de Gaunt se

intitula tambem rei de Castela, de Leao,

da Galiza, de Toledo, de Sevilha, e Se-

nhor de Molina; e usa, nas suas armas

de familia, os le5es e os castelos her^l-

dicos dos reinos que conquistara. B a

Rainha de Portugal, apesar de conhecer

tudo isto, pretende conciliar estas duas

ambi^Oes dirigidas ao mesmo objecto,

oil melhor, p6r a ambi9ao do Lancastre

ao servipo da sua, que, ali^s, encobre.

Entao faz chegar aos ouvidos do duque

de Lancastre e aos de seu pai Eduardo III

a falsa queixa de que Henrique II, o bas-

tardo, pretende ambiciosamente a coroa

de Portugal. Lamenta-se, pede auxllio

e oferece amizades.

fiste incidente foi integrar-se na guerra
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que um dia a hist6ria classificaria de

guerra dos cem mios, entre a Fran9a e a

Inglaterra, suserana da Bretanha e se-

nhora de Aquit&nia, que nesse momento
pretendia a coroa de Franca, por Eduar-

do III, neto de Filipe, se julgar com legi-

timo direito de suceder a Carlos, o Belo.

As alianpas ofensivas e defensivas, feitas

anos antes entre Henrique II, de Caste-

la, e Carlos V, de Fran9a, as quais o cele-

bre bretao Duguesclin conseguira, assim

como a recondu^ao do rei de Navarra,

tinham criado as maiores dificuldades a

Eduardo III, principalmente com a der-

rota da armada de Rochela. Convinha,

portanto, ao pr^tico rei da Inglaterra,

que acabava de conseguir a neutralidade

da Flandres, enfraquecer Castela, des-

viando-a e gastando-a com uma guerra

contra Portugal. Estimulou, pois, o seu

ardido fillio Joao de Gaunt a guen-ear

Henrique II, aplaudindo a sua preten9ao

a essa coroa hisp^nica. Assim aconteceu.

O duque de Lancastre enviou a D. Fer-

nando dois mensageiros. Entenderam-se.
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A guerra com Castela, feita por Portu-

gal e Inglaterra, ficou assente; e, para

confirmar os tratos, foi enviado a Lon-

dres Vasco Domingues, chantre da Se

de Braga, cl6rigo silencioso e manhoso,

que, uma vez nos Pa^os de Sab6ia,

soube firmar uteis amizades politicas

entre o rei de Portugal e o duque de

Lancastre ^^.

Alem das ajudas pelas armas, ficou

acordado que a guerra principiaria pelo

ataque dos Portugueses a Castela, e pelo

das gentes do duque a Aragao— ao

mesmo tempo; e que as cousas fossem

para quern as tomasse. ^Qne mais combi-

naram? Nao se sabe^^; mas Leonor en-

trava na guerra por contar, antecipada-

mente, com Castela, ou parte, para si, j^

porque a tinha mais k mao, j4 por os an-

tigos partid^rios do rei D. Pedro serem

pela rainha de Portugal, que llies prome-

tera, na fidalga partilha, senhorios largos

e altas honras. Preparava-se, emfim, para,

num propicio momento, medievalmente,

atrai9oar o seu aliado ingles.
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*

* *

D. Fernando, dando como pretexto a

defensao dos legitimes direitos das suas

primas de Castela ^, e contando inteira-

mente com as gentes de Inglaterra que,

segundoVascoDomingues,estavampres-

tes, precipitou imprudentemente as hos-

tilidades, apresando, nos mares de Bis-

ciia e das Asturias, algumas naus caste-

Ihanas. D. Henrique, sempre querente de

paz com o seu vizinho, tentou, uma vez

ainda, entender-se com D. Fernando e,

para isso, enviou-lhe embaixadores, em-

bora estivesse certo, por instrupOes de

Diogo Lopes Pacheco, ao tempo na cOrte

de Castela, e de outros, de que o rei por-

tugues nao era seu amigo, pois havia

muito que, nao obstante os amorios, tra-

mara secretamente aliancas com os in-

gleses. D. Fernando, prevenido com a

escusa, respondeu que fOra D. Henrique

quern primeiro britara a paz nao Ihe en-
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iregando, a horas, a vila de Braganya e

o castelo de Miranda, como liavia com-

binado. Urn pretexto. D. Henrique, com-

preendendo a situapao, estreitou as suas

alian9as com a Fran9a e imediatamente

(apesar de ser Dezembro c muito inver-

noso) come90u a guerra contra Portugal,

de surpresa, num abrir e fechar de olhos,

nao dando tempo a que D. Fernando se

preparasse e muito menos a que os in-

gleses chegassem com suas ajudas. Foi

um relampago: em poucos dias entrava

D. Henrique pelo reino de Portugal, to-

mando Almeida, Pinhel, Linhares, Ce-

lorico, Viseu, logo seguindo a toda a

pressa para Coimbra e dai direito a Lis-

boa, que queria tomar de assalto.

D. Fernando, embora apanhado de im-

proviso, nao esmoreceu; pelo contrario,

mandou imediatamente por fronteiros

nas entradas de Portugal e avisou os po-

vos para se juntarem com ele em Santa-

rem, onde fariam frente a invasao; e para

1^ partiu com os sens conselheiros e suas

gentes de armas. Foi s6, porque Leonor
12
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Teles, esperando a todo o momento o

nascimento de um filho, nao p6de sair

de Coimbra que, dias depois, D. Henri-

que rodeava com sua hoste, estando com
ele varies fidalgos Portugueses, como o

infante D. Denis, Diogo Lopes Pacheco,

Joao Rodrigues de Castanha, D. Joao

Louren90 da Cunha (que buscava vin-

gar-se), os Mestres de Santiago, de Al-

c§,ntara, e outros. Mai pousaram, logo

andaram para o termo de Santarem, onde

esperavam dar batalha a D. Fernando,

veneer e seguir, pois tinham pressa de

chegar a Lisboa, cidade em grande parte

devassada e que, por isso, tomariam sem

dificuldade ; e ainda porque, segundo as

informaQOes de Diogo Lopes Pacheco, e

do infante D. Denis, muitos e principais

Portugueses, desgostosos e ambiciosos,

logo se passariam para Castela, uma vez

que D. Henrique se instalasse na capi-

tal. Era verdade. Nesse momento (pois o

Mestre de Aviz e Nuno Alvares Pereira

eram ainda rapazes de uns treze anos)

Portugal poderia ter sido absorvido para
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sempre, se D. Henrique II, receoso de so

meter em ac^Oes inseguras com outras

alian9as peuinsulares, nSlo preferisse po-

liticamente a paz.

rei de Castela, que sempre vinha

encontrando diante de si o caminho li-

vre, p6de passar por Santarem sem nin-

guem Ihe dar batalha, desconhecendo,

assim, o pronto movimento de D. Fer-

nando, que, num assomo de her6ica te-

meridade, se armou h pressa, montou a

cavalo, para, k frente de um punhado de

boa companha, Ihe sair ao caminho,—
Ihe barrar a passagem. NSlo Iho consen-

tiram, porem, os seus conselheiros, dis-

suadindo-o de tal intento, uma vez que

o rei nao estava preparado, com homens
de bestas e de p6, para semelhante com-

bate. Era preferivel deixar avan^ar os

castelhanos ate Lisboa e, uma vez la,

organizar um grosso exeroito, feito de

gente poituguesa e de gente inglesa (a

todo o momento esperada) para os cer-

car por terra e mar, a faze-los render.

Lisboa, com seus homens, muros da cer-
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ca velha e torres, sempre se defenderia

melhor ou pior, ate que chegassem so-

coiTos decisivos. Assiin os castelhanos

ficariam com a reguarda coitada.

Em Coimbia, do seu almadraque de

parturiente, Leonor Teles escrevia aos

sens amigos conde de Barcelos c prior

do Hospital para sustarem os impulsos

de D. Fernando, que, contra a opiniSio

dela, rompera a guerra antes de tempo,

sem preparar suas gentes, nem haver

esperado as fortes ajudas de JoS,o de

Gaunt. Agora era indispensavel aguar-

dar. Esta resolucao parecia-lhe da me-

lhor tactica. Emquanto h situapao de Lis-

boa, o povo que se detendesse como sou-

besse e pudesse. Nao se interessava por

ele. Pelo contrario, estimava as adversi-

dades, amarguras e dores dessa odiada

cidade que a maltratara.

D. Henrique cerca Lisboa. A fuga e

precipitada. Todos, desamparando casas

e haveres, escondendo riquezas nos fun-
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(los dos P090S, correm, com auas trouxas

ks costas, a refugiar-so dentro da pe-

quena colina, defendida pelos muros da

cerca raoura, onde se empilfiam. Hd vi-

vas escaramu^as de parte a parte, aqui

e ali, ^s portas da cidade, entre os de

fora e os de dentro. Por cima das mura-

llias, OS engenhos das gatas jogam pe-

dras sOltas. Aquem dos muros, devas-

tam-se campos de vinha e de oliveiras.

A cidade e saqueada e, por fim, incen-

diada, ardendo a Eua Nova, os bairros

da Madalena, de Sao Juliao, da Jndiaria.

Ao receber era Santardm, as noticias

destes desastres, Leonor Teles enche o

peito de satisfacao. E o cerco continua,

estrangulador. O Fevereiro e cortado de

cliuvas, de ventos, de tempestades. Os

sitiados dormem nas ruas, encostados

uns aos outros, sob tapumes feitos, k

pressa, de t^buas e de frangalhos de pa-
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nos, que a chuva encharca, o vento der-

rui, e OS furacOes levam pelo ar. Falta a

{^.gua. Sao dois meses de fome, sSde,

doen9as— mis^ria, Mas o povo de Lis-

boa— jcorapao de lei!— tudo prefere a

pactuar com Castela, aceitando as van-

tajosas propostas que Ihe fazem o infante

D. Denis e Diogo Lopes Pacheco, entao

ao servi90 de D. Henrique II. jE as gen-

tes sofrem cada vez mais ! Leonor Teles

regozijarse. Ela come^a a vingar-se da

Lisboa que a insultara ;— come9a, pois

todos OS tormentos por que a cidade passa

nao fartam ainda o seu insacidvel 6dio.

^ E D. Fernando ? Entre o rei de Por-

tugal e o seu povo hk a caricia do corpo

branco, morno e perfumado de Leonor

— ; um Letes de esquecimento delicioso

!

Finalmente, ao fim de sessenta dias de
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trAgica resistencia, foi a paz entabulada

pelo cardeal de Santa Rufina ; e D. Fer-

nando, vendo que os ingleses tardavam

em chegar, talvez por o inverno ser

muito para as nans se meterem k via-

gem, ouve a proposta, em longos arti-

culados, que, por intermedio de seus

embaixadores, Ihe faz D. Henrique, de-

sejoso de amizades asseguradas e du-

radouras, pois pretende ter Portugal

como bom vizinho. Alem disto, quer

ser amigo pessoal do rei, quer ve-lo,

quer falar-lhe. D. Fernando aceita o en-

contro.

Os dois monarcas avistaram-se e con-

versaram no meio do Tejo, vindo cada

um na sua barca, descendo D. Fernando

da Alc^QOva k Ribeira de Santarem, su-

bindo D. Henrique, desde Lisboa, ate

aos Pa90s da Valada; depois, ambos se

dirigiram para as dguas do Alfange. Os

bat^is eram tres **^
: no do centre, estava

o cardeal frances, Guido de Monforte,

meeiro, acompanhado de notaries, para

lavrar as escrituras; nos outros, D. Fer-
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nando e D. Henrique, cada um com seus

fidalgos e suas gentes— todos desarma-

dos. Os reis vestiam arneses coiiipletos,

brunidos como prata, e op as de tela de

ouro; OS bateis, que tinham vindo ^gua-

-acima, estavam toldados de seda escar-

lata e guamidos com damascos e maro-

maques; arvoravam dois mastros com
velas de pendao ; nos mastareus tremu-

liam fl^mulas e galhardetes; os remos

eram dourados ate meio; e os arrais, com
seus proeiros, gente de maos possantes

e cara tisnada, vestiam todos da mesma
maneira— cal^ao e camisa branca, bar-

retes e gibOes escuros debruados de ama-

relo. Era no come90 de Abril. ar es-

tava limpido, as aguas azuis, e de suave

tinta a mancha t^rrea da outra mar-

gem longinqua, cha e esfumada. A luz

era fresca e lial; a liora, de silencio e

paz.

D. Henrique, primeiro a falar, ibi em
extreme mesurado e gentil de palavras

de aprazimento para com o doce D. Fer-

nando, que, vencido na guerra e coagido
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polas delicadezas e pautadas razees do

rei de Castela, tudo aceitou e houve

por bem, sorrindo ledo, arrependido ate

de haver cometido tal gueira, e pen-

sando, de si para si, em desistir, de

vez, das suas pretencOes a Castela, tanto

mais que, por sua cunhadia, se ia agora

unir a D. Henrique, pois acabava de

preitejar com ele, nos tratos de paz,

o casamento da sua mui amada irma

D. Beatriz com D. Afonsb de Albu-

querque, irmao do rei de Castela. Nas
maos do cardeal legado os dois reis ju-

raram pazes, e logo notarios lavraram

autos.

Dal a pouco fizeram-se as despedidas.

D. Fernando estava comovido:—D. Hen-
rique havia-o cativado completamente.

J^ a barca do rei de Castela ia longe

—

Ifci, pr(!)ximo da outra margem, pequeni-

na, a desaparecer, a dissolver-se como
fumo; e D. Fernando, olhando-a com
saudade, enternecido dizia para os seus

companheiros

:

— ; Fiquei «henricado)>

!
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*

Semanas depois, os reis de Portugal,

com a sua cOrte, ap6s dois anos de au-

sencia, regressaram a Lisboa, que encon-

traram arruinada, sobretudo a parte de

fora de cdrca, a mais rica, entre as por-

tas de Ferro e da Cruz. incdndio quel-

mara a cidade e derruira-a; os castelOes

devastaram-na, e roubaram-na. Anda-

vam pelas ruas bandos escuros de ho-

mens, de mulheres, de criaii9as, mal co-

bertos de bureis em farrapos, sujlssimos,

desgrenhados, com a cara negra e chu-

pada pela fome, os olhos estoirados de

pavor. Mis6rias e entulhos. Os caddveres

podres fediam sob os escombros. De nou-

te, OS caes, farejando-os, uivavam, agoi-

rentos, sObre as ruinas. A cidade tinha

um aspecto escaveirado e pairava no ar

o h&lito da podridao.

Leonor Teles, de Undo rosto branco e

fresco, como em Abril uma macieira em
flor, montada num palafr§m, em andilhas
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douradas, e cercada de fidalgos, passeava

por entre esta fomiid^vel desgra^a com o

olhar compungido e o coracao dilatado

de recOndito prazer. jEstava quase vin-

gada ! Agora s6 faltava certo castigo que

fOsse, no presente, um grande exemplo

de justi^a e, para o futuro, um grande

aviso de terror. Era indispens^vel.

Assim cogitando em sua alma per-

versa, f^cil Ihe foi conseguir do rei ^—
a ela unido pelo amor-escravidao que

contra si pr6prio se revolta, mas que

nada aniquila— alvar^s de senten9as,

selados com o seu rial camafeu, em que

se mandava, fazendo pronta justi9a, ma-
tar na f6rca o alfaiate Femao Vasques

;

decepar as maos e os p6s a v^rios vilOes;

degradar alguns ; e confiscar os bens dos

que fugiram para longes terras; emfim

castigar clamorosamente todos os que,

em Lisboa, Leiria, Santarem, dois anos

antes ^, se haviam conluiado contra ela,

— r6us de «Majestade ofendidau. Ao
mesmo tempo, fez anunciar tremendas

justi9as nos que, de futuro, atentassem
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contra mandados regios, f6ssem eles

quais f6ssem. As forcas negras, os cepos

duros, estavam aparelhados ; e os carras-

cos a postos, com os seus sinistros capu-

zea encarnados e os seus pesados ma-
chados afiadissimos. j Antes de tudo, o

prestigio rial ! Casos como aquele do cn-

viado de Carmona que, cara a cara, cen-

surara D. Fernando por nao acorrer a

essa pra^a sitiada, apodando de traido-

res e de falsos quern o aconselhava ; ou

como o do alfaiate FernSo Vasques, o

mais insolente de todos ;— casos destes

nao se repetiriam. Leonor entendia que,

para s61idamente se instalar no trono,

conquistado k custa de tantos ardis e

engenhos, necess^rio Ihe era pisar um
tapete de sangue que prestigiasse, pelo

terror, esses degraus de ouro. Por sua

ordem, convulsionaram-se, nas traves da

fOrca, moribundos de longas linguas pen-

dentes, e pesco^os decepados jorraram

rios de sangue. Agora, sim, considerava-

-se inabal^velmente firme no trono de

Portugal.
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Emquauto o lei D. Fernaudo, polido e

iuconstante, transigia com Castela e se

deixava arrastar pelas mesuras politicas

de D. Henrique, a orgulliosa Leonor Te-

les impunlia-se a desforra das afrontas

desta segunda guerra, continuando a

parafusar na sua obcecante ambi(pao de

conquistar, atrevidamente, pelas armas

aliadas, ou astutamente por meio de

liteis concertos matrimoniais, o vizinho

e dilatado reino de Castela, unificando,

assim, a peninsula hispanica sob a domi-

na9ao de Portugal. Portanto, deve ter

sido Leonor que demovera dos sens pro-

p6sitos de paz esse delicado rei em quern

OS grandes interesses politicos se desfa-

ziam ante as pequenas cousas de genti-

leza individual, que encantam e prendem
OS homens afaveis. Se D. Fernando se

considerava «henricado», isto e, todo

preso das simpatias pessoais e das ra-

zoes politicas de Henrique II, e arrepen-
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dido, como se mostrara ao conde D. Fer-

nando de Castro, de cometer a sua ultima

guerra contra Castela, foi com certeza

Leonor quem o levou a preparar, logo

em seguida ao convenio de Santarem, a

defesa do reino, ordenando a nova orga-

niza9ao da armada e das hostes, a mu-
dan9a de armas, e a pronta constru^ao

das muralhas de Lisboa^, assim como a

reparar os vArios castelos e a cercar as

varias vilas.

Apesar disto, P. Fernando, ao servi^o

da dissimulacao de sua mulher, firmava

novas aven^as com D. Henrique 11 con-

tra Aragao e concertava o casamento

do filho do mesmo rei com sua filha bas-

tarda D. Isabel. Por seu lado, Leonor

Teles, mSle e politica, preparava a suces-

sao do reino, combinando o casamento

de sua filha Beatriz, entao de tres anos,

com o duque de Benavente, filho de

D. Henrique H, tendo p6sto nos tratos

antenupciais a expressa condipao da in-

fanta herdar Castela, se D. Henrique

morresse sem herdeiro lidimo, ou herdar
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Portugal, se D. Fernando morresse sem

fillio varao; e sempre Leonor seria, na

inenoridade da infanta, o Regedor do

reino ^. Assim sc prevenia com o futuro

poder, para o caso do falecimento pre-

mature do debil D. Fernando, que, en-

fraquecendo-se a olhos vistos, passava

horas seguidas com a cabe^a no seio

dela, OS olhos em dul^ura, a morrer-se

de amor, decantando-lhe a beleza com o

antigo refr?to do menestrel Ruy Pais

:

wjPar Deus, ay dona Leonor,

gran ben vus fez Nostro Senhor!)) 100





Expatria^do de inimigos

EM volta de Leonor todos agora sao

por ela. Temem-na e adoram-na.

ImpOe-se pelo terror e pela beleza.

Ninguem Ihe ambiciona o mando, a nSlo

ser (^quem sabe?) sua irma Maria Teles,

casada com o infante D. Joao, belo mo-
co, forte, airoso e sacudido, de grandes

olhos buli90sos, sob a linha fiel das so-

brancelhas rectas, em face quadrada de

malares altos, espalhando em volta de

si vivacidade e alegria, conquistadoras

de prontas simpatias e amizades segu-

ras. Coracao aberto, alma folgaz, talante

algo estourinhado, impulsivo ate h re-

bentina, mas lial, de gran guisa a todos
13
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agasalhava com franqueza e galhardia.

Cavaleiro, era do melhor concerto nas

justas e nos torneios ; e monteiro, nin-

guem mais for^oso e ardido nas capadas

ao urso e ao porco. Grado com sens vas-

salos, Ihano com sens companheiros, ras-

gado na nobre prodigalidade de dar, era

tao s6lto de palavras e de maneiras, dor-

mindo vestido, pelos montes, no meio

dos sens caes, como pa9ao entre donas

e donzelas, nos seroes dourados de Apar
Sao Martinho. E tudo o fazia bemquisto

de quantos o conheciam, tendo simpa-

tias certas na c6rte e farto partido no

povo.

Quando Leonor Teles soube que

D. Joao se agradara de sua irma Maria,

aborreceu-se ; e ao certificar-se de que

«e haviam casado, embora a furto, disse

emulada

:

—Antes Maria se casasse com um
simples cavaleiro ^^\

Ela bem via o perigo que Ihe poderia

advir de ser o infante D. Joao um lidimo

herdeiro. Muito amado entre fidalgos e
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mais gente portuguesa, havia probabili-

dades de ser, num interregno, levantado

rei de Portugal, indo sua mulher ocupar

no trono o lugar da irma. E p orque esta

idea irritava Leonor, embara9ando seus

pianos, e a ofendia em seus orgulhos

absorventes, logo a sua imaginacao, no-

velesca e medieval, concebeu, com volii-

pia, grave intriga, que trouxesse des-

graca a D. Joao, o afastasse da c6rte, o

incompatibilizasse com os grandes, o

indispusesse com o povo, matando de

vez, com esse golpe, a raivosa emula^ao

que ela sentira crescer no coraQao de

sua irma, depois que esta a viu rainha,

— o que levou Maria Teles a casar com
o estimadissimo infante, precisamente

para jogar em rosto h inna uma grande

figura, fazer frente a seu poderio e um
dia, talvez, tomar-lhe o lugar.

Leonor nao hesita. Ela nao tem a no-

cao do mal. Tudo o que faz e o modo de

ser da sua natureza que a si propria se

legitima no direito da fdrpa, da sagaci-

dade do espirito e da beleza do corpo.
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Tinha em si o pecado da astiicia cons-

ciente e da formosura orgulhosa.

Porque D. Joao Afonso Teles, sen ir-

mao, era criatura inteiramente sua, pois

Ihe devia os cargos que desempenhava,

com ele Leonor tudo combinou escondi-

damente. Fingindo ignorar o casamento

de sua irma, mostrou, de longe, um trono

ao infante D. Joao, insinuando-lhe, en-

tre deliciosos sorrisos, miradas pene-

trantes e t6da a exterior lialdade dos

sens pei-fidos olhos verdes que, ali^s, pa-

reciam santos, quando queriam;— insi-

nuando-lhe o intimo gOsto que Ihe daria

a oferta da pequenina mao de sua filha

Beatriz, embora ja esposada do duque

de Benavente, concerto que ela f^cil-

mente desataria. O infante, embaido,

entumeceu a alma com essa voz de se-

ducao ; e, uma vez a s6s, p6s-se a sonhar

grandezas.

Leonor esperou; e quando percebera

que esta idea fixara, com agrado, mora-

dia no pensamento de D. Joao, enchen-
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do-lhe o peito de ansiada gl6ria, fez, por

insuspeita via, chegar aos ouvidos do in-

fante (vagamente para mais perturbar)

que a sua mulher, longe de Ihe ser fiel,

fazia maldade com alguem. . . Entao, na

alma ingenua e arrebatada de D. Joao

tempestuaram, ao mesmo tempo, duas

paixOes agitadissimas : a do deslumbra-

mento de um trono, e a da vinganca da

sua honra ofendida. Litigaram os afe-

ctos; e infante, querendo ser livre para

casar com Beatriz e um dia ser al9ado

rei, pOs, ao servi90 da sua dourada am-

bi9ao, a c61era saborosa de um ciume

ruim que se vangloria na revindicta.

Premeditou a accao: com companliei-

ros, vassalos e criados partiu para Coim-

bra, onde Maria Teles, j^ ao tempo avi-

sada do perigo que corria, se havia re-

colhido, a meia encosta da cidade, nas

casas do seu amigo, o bom fidalgo Alvaro

Fernandes de Carvalho. A cavalgada de

D. Joao e de seus companheiros, vinda

de AlcanhOes por Tomar, abalara, no

meio da noite, da aldeia do Espinhal,
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chegando a Coimbra ainda com escuro.

Apeara-se no largo de SSLo Bartolomeu,

morto kquela hora, e subira silenciosa,

achegada aos muros, a postar-se h en-

trada das casas onde Maria Teles nesse

momento dormia, em recSlmara de fortes

portas, entre outras c^maras ocupadas

por donas e cuvilheiras que a serviam e

guardavam.

D. Joao e OS sens esperavam na som-

bra. ComeQou a amanhecer. Tudo era

quedo e calado. Nisto, no lusco-fusco da

madrugada, abre-se uma porta de serven-

tia, e logo o infante e os companheiros

que, embu^ados, de perto espiavam o

menor movimento, se precipitam de rol-

dao no interior das casas, tropando sens

balegoes de ferro nos tijolos do pavimen-

to, tinindo suas armas, pondo em alvo-

roco as prinieiras servas de Maria Teles,

que, em alarmas desesperadas, tudo en-

cheram de gritas de pavor. Uns ks ma-
chadadas, ks pancadas com grossas tran-

cas; outros desengonpando-a com ferros

de monte, arrombam uma pequena e es-



Expatriagdo de inimigos 16^

pessa porta de t6rre, e todos entram em
massa na ca,mara de Maria Teles, que,

apavorada, salta fora do leito completa-

mente nua. Seu lindo corpo, de leite e

rosa, esfumilha-se nas sombras discretas

do aposento em meia-luz. Visao instantS.-

iiea: Maria, envergonhada, correu a en-

volver-se na coberta branca do seu oa-

tre e, segurando-a com os bracos cruza-

dos s6bre os seios, vestiu o seu pudor.

O infante lancou-se contra ela, furioso,

alucinado ; e Maria Teles, dominando-o,

fitou nele seus belos olhos de veludo—
meigos, insistentes, a atrai-lo, a conquis-

t^-lo,— dizendo-lhe, num ferido sorriso,

mais magoada que ofendida

:

—
i
Bem mal aconselhado vindes

!

Depois, certa de que a intriga viera di-

recta de sua irma Leonor, murmurou,

alongando olhos compassivos emdireccao

da cidade de Santarem, onde a cOrte

pousava:

— ; Perdoe Deus a quem vos tal conse-

Iho deu ! . . .

Em seguida, sempre envolvendo o in-
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fante com seu olhar esfor9adamente se-

reno e doce, em que confiava, aproxi-

mou-se dele, . meiga, e rogou-lhe, num
convite de amor, que ficasse um momento
a s6s com ela, que tudo Ihe explicaria.

D. JoSLo olhou-a um segundo, hesitou,

perturbou-se como entontecido pela pe-

iietra9ao sensual dessa voz quebrada de

ternura, desses olhos negros e humidos,

pelo perfume quente desse corpo de mu-
Iher, mal envolto, que kquela bora da

manha conservava em si todo o misterio

da noite voluptuosa.

O ^nimo do infante ia falecer. Jd seus

bra90s desejosos tendiam para ela. Siibi-

to, como se uma voz diab61ica acorresse

veloz do fundo do inferno a repetir-lbe,

a avivar-lbe no ouvido o veneno perverso

da tal denuncia vergonbosa que o der-

rancara;— siibito, t6da a expressao do

infante se transmudou, o olbar endoude-

ceu, encbendo-se de cbamas que incen-

diaram os panos da c^mara agora t6da

damasco, as paredes tddas fogo, os len-

c6is sangue, e D. Joao, perdido, arran-
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cou, com mao raivosa, a ponta da coberta

em que Maria Teles se envolvera, como

a procurar, nessa carne adiiltera, o sulco

dos beijos que o cio de outrem ai lavrara.

E ao ver surgir, em plena nudez, esse

corpo branco, que a seus olhos o pecado

endemoninhara de beleza e de atrac9ao,

sentiu-se tao enxovalhado e escarnido,

ouvindo na pra^a ditos de tro9a e vendo

nas ruas esgares de mofa, que, louco de

ira, cravou rancorosamente o buLhao no

peito de Maria Teles, por sobre o seio de

luar pojando caricioso, ate ao cora9ao

que o enganou; depois, em baixo, no

fundo do ventre, cuspiu uma punhalada

desprezadora no canto do corpo que mais

o desonr^ra. Maria Teles deu um grito

agudissimo, que chegou aos altos ceus,

caiu desamparada, com os olhos apavo-

rados e a b6ca a golfar sangue vivo, e

gorgolejou, do intimo da alma inocente,

num puro fervor religiose, este supremo

apelo

:

— jJesus, filho daVirgem, acorre-me !

^"^

S0IU90U, esmoreceu, morreu.
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D. Joao e OS seus companheiros corre-

ram a Sao Bartolomeu, montaram k pres-

sa, e, a tdda a brida, galoparam leguas e

leguas, sem olhar para trAs. O bairro

oude se cometeu o crime alvorocou-se

;

iQulheres e homens acorreram de t6da a

parte, bramando e chorando; e donas,

camareiras> vizinhos— meia Coimbra—
caindo sObre o cadaver belo e ainda

quente de Maria Teles, elevaram tao

alto pranto, em tao despedacadas gri-

tas, que o brado horrivel e lamentoso se

ouvia longe, do lado de 1^ do Mondego,

na silenciosa claustra do mosteiro de

Santana ; e tamanha era a angiistia das

gentes, que a todos pareceu que a luz

do sol se empanava, laivando, de som-

bras tristes, os campos e as ^guas verdes

do rio.

Leonor Teles, quando recebeu a tr^-

gica nova, estremeceu de intimo prazer,

mas compungiu o rosto e foi melanc61i-

camente cobrir-se de d6 branco ; e como
dai a pouco visse perlar, nos olhos azuis

de D. Fernando, sinceramente comovido.
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16-grimas de pena, logo, espalhando-lhas

pelas pestanas louras, com seus dedos

lindos e leves, disse, num sorriso de con-

s6lo, estas palavras calmas

:

— jNao tomes nojo, que estas sao cou-

sas que muito acontecempelomundo! . .

.

E dando um jeito cinico aos seus om-

bros suaves, foi-se, airosa e leda, pelos

corredores do Pa90.

*

* *

O infante, com os seus companlieiros,

andou largo tempo foragido por aldeias

da Beira, pensando em abalar para ter-

ras de Espanha, pois nao Ihe era possi-

vel continuar a viver em Portugal, caido

em desgra9a dos reis e dos grandes. De-

fendendo-lhe a causa, intrometeram-se

fidalgos e amigos; e, por empenho da

pr6pria Leonor Teles, que, graciosa e

amistosa, aparentou querer-lhe condoido

bem, foram-lhe dadas cartas de perdao.

impulsive infante ficou grato h rainha
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pelo seu favor e chorou de agradeci-

mento. Ella sorria-lhe.

Outra vez na c6rte, D. Joao, sentin-

do-se bafejado pelo agrado da sedutora

Leonor, renovou a aproxima9ao entabu-

lada do possivel casamento com a pe-

quenina Beatriz. Leonor Teles, sorrindo

com brandura e gra^a, dizia-lhe atraen-

temente

:

—
i
Se e men g6sto ! . .

.

Pedia-lhe s6mente as indispens4veis

demoras para desatar o concertado ca-

samento da infanta com o duque de

Benavente, cousa naquela ocasiao pouco

fdcil, (ia acrescentando), mas que, com
tempo, se havia de resolver a contento

de todos. O infante, com a mente cheia

das mais lindas ilusoes, esperou, espe-

rou. . . Passaram-se meses; por fim, de-

senganado, afastou-se da cdrte ; e Leo-

nor, para de vez se ver livre de D. Joao,

indirectamente amnion contra ele o conde

Groncalo e o Mestre de Cristo, D. Alvaro

de Castro, como vingadores da morte

injusta de Maria Teles, sua irma e sua
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mae. O infante, magoadissimo, pobris-

simo, mordido de remorses, sentindo o

inimizio de todos, fugiu entao para longe

— para a raia de Portugal, internando-

-se depois no reino de Castela, por onde

andou espargido ate que D. Henrique II

deu o melhor acolhimento k sua mes-

quindade.

Desta influencia estava livre Leonor

Teles.

Mas outras ha de que ela tambem de-

sejaria ver o reino limpo.

D. Fernando tern una inimigo pertinaz,

sorrateiro, agachado, que o espreita da

sombra e que jamais o esquece, espe-

rando o melhor tempo para Ihe cair em
cima— o esganar. Desde o cerco de Lis-

boa, principalmente, que ele o busca de

perto, embora sumido no fundo de uma
toca. Nessa ocasiao entrando em Por-

tugal com el-rei de Castela (jcom que

alegria!) e certissimo de que D. Hen-
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rique alcan^aria vit6ria, preparava-se

para, frente a frente, ajustar com D. Fer-

nando contas antigas. Mas o rei portu-

gues nao veio a Lisboa e as pazes fize-

ram-se de-pressa. Este inimigo e D. Joao

Louren90 da Cunha, primeiro marido de

Leonor Teles, que tendo reavido, pelo

acdrdo de senhores protegidos de Cas-

tela, sens bens, agora desembargados,

se deixara ficar no reino, vergonhoso,

em sen solar de Pombeiro, catando o

almejado momento feliz de, ks escondi-

das, matar o rei. A remoer em si acan-

toadas dores, vivia calado, humilhado,

nao ousando nomearpor filho o seumuito

querido Alvaro, para o rei poder conti-

nuar a gabar-se, por tdda a parte, jde

que encontrara virgem Leonor Teles !

^'^^

Jk nao ria como dantes, este fidalgo

linguaraz e chacorro, nem mostrava, no

debrum do feltro emplumado, os marti-

netes simbolicos . . . Agora chorava ks

escondidas e odiava em silencio; mas

aos amigos dizia haver feito quitanpa

final com tal dona, e diante de simples
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conhecidos levava mais longe a preme-

ditada impostura: punha a mdscara da

posti^a indiferenpa e afirmava haver-se

totalmente je-squecido da mulher!

— (jLeonor Teles? jNao me lembro,

nao me lembro

!

i
Oomedia tragica

!

Na c6rte tinha D. Joao Louren^o da

Cunha alguem que tambem muito odiava

rei : Diogo Lopes Pacheco, que, depois

das pazes da Valada, voltara para junto

de D. Fernando, buscando uma boa oca-

siao de se vingar de acumuladas ofensas.

Porque ambos tinham o mesmo fim, Lou-

renpo da Cunha concertou-se com ele e,

parcioneiros, compuseram os dois a pe-

conha que havia de ser ministrada a

D. Fernando, certo dia, em certa comida,

por certa mao; mas nesse jantar o rei

nao tocou na vianda envenenada. Al-

guem denuncia anonimamente a tenta-

tiva. Louren90 da Cunha e descoberto.

Escapa-se. E, pela segunda vez, seus

bens sao confiscados.
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Passam-se tempos. D. Joao Louren^o

da Cunha, miserA^vel e oculto, nao de-

siste. Espera um ano inteiro, e, quando

Ihe parece chegada a preciosa oportuni-

dade, condimenta nova po^ao, mas igual-

mente se sai mal e, desta vez, arrasta

consigo o seu cumplice, Diogo Lopes

Pacheco, ; a quern confiscam os bens e

expulsam para sempre do reino!

jMais dois inimigos que Leonor atira

para fora e para longe de Portugal!

iJoao Lourenpo da Cunha! Quando
Leonor Teles pronunciava este nome,

sorria envaidecida, pois sabia que todo

aquele 6dio mortal que ele Ihe tinha era

amor, porque era... jodio de amor! '°*
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Andeiro

DESDE a morte de seu pai, o grande

Eduardo III, vem o duque de

Lancastre, do seu retire de Kenil-

worth, recome^ando as suas pretenpOes

h coroa de Castela e para isso renova,

com um secreto representante portu-

gues, (a-pesar-de todos os oastigos esti-

pulados na ultima paz jurada de Santa-

rem) aquelas velhas amizades politicas

do tempo de D. Afonso IV, firmadas, de-

pois, em mil trezentos e setenta e tres,

por uma alianca ofensiva e defensiva, e

que, cinco anos antes, tinham levado os

dois reinos, ingles e portugues, a uma
guerra comum contra o rei castelhano.

14
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negociador portugues era o fidalgo

Joao Fernandes Andeiro, um dos vinte e

oito galegos expulsos de Portugal nos

tratos de Henrique 11, por ser paitiddrio

de D. Pedro de Castela; e quern o ins-

truia era Leonor Teles, que, ante o pen-

sar diibio de D. Fernando, ora pela paz,

ora pela guerra, intervinha ardilosamen-

te, minando no seu piano de sempre—
de um dia Portugal dominar na penin-

sula hisp^nica. Neste sentido, Leonor,

por um lado, incitava D. Fernando ks

represilias das desonras e danos feitos

por D. Henrique de Castela, queimando

e destruindo Lisboa; por outro, prepa-

rava a situa^ao politica, entendendo-se,

um tanto ou quanto a ocultas do mari-

do, com o Andeiro, instalado na cdrte

inglesa.

A atitude do rei de Navarra, sempre

pelos ingleses contra Carlos V, parecia

favorecer a situa^ao. Pouco depois, mor-

re em Castela Henrique H, e em Ean-

dan o temido bretao, condestdvel Du-
guesclin; sobe ao trono de Fran9a o
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doente Carlos VI ; e Ricardo II, rei dos

ingleses e uma crian9a de catorze anos

que OS tios (pensa-se) conduzirao '°^. Por

tudo isto, tanto em Portugal coino na

Inglaterra, julgou-se oportuna a con-

quista, para o que vein ao reino, como
embaixador secreto do duque de Lan-

castre, Joao Fernandes Andeiro, a negc-

ciar nova alian^a, sftbre a que j4 havia.

Andeiro era um homem de boa pre-

sen^a, alto, de cabelo muito negro em
face muito branca, avivada por uns

olhos escuros, debruados de espessas

pestanas pretas, umidos de malicia sor-

ridente e lascados de um brilho de am-
bipao mal dissimulada. De ademanes

pa^aos, senhor da sua pessoa, certo do

seu valor, confiaute na sua boa estrela e

agitado de vida, achara apoucada essa

pobre Corunha de pescadores, em que

nascera, para ai realizar as dilatadas

aspira95es que pulsavam no seu arca-

bou^o audaz de aventureiro sem escni-

pulos. Comico, tinha a arte perfeita da

m&scara grave e da compostura honesta,
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ao encobrir desonras prbprias, mane-

jando, assim, com desfa^atez absoluta,

a mentira descarada. jHomem para tudo

!

Casara na sua terra com uma viiiva, mu-
Iher de prol, mais fidalga do que §le, que

um dia abandonou com quatro filhos,

para acompanhar D. Fernando, quando,

vendo-o entrar pela G-aliza dentro, se

persuadiu de que o rei portugues ia ser

o senhor do norte de Espanha, o con-

quistador de Castela, unindo, numa s6,

as tres coroas de Poiiiugal, Castela e

Leao. Seria D. Fernando o seu hormm,

para triunfar. Entao, jogando uma par-

tida decisiva, Joao Fernandes Andeiro,

k frente de criaturas de pouca monta,

(simples curiosos que ele industriou para

aparentar partido seu), armado e emplu-

mado, foi ao encontro do rei de Portu-

gal, que, no meio dos sens, muito pra-

zenteiro, airoso nos estribos, montava

garboso cavalo; e, quando o avistou,

p6s-se a gritar, e a gesticular, com voz

altissonante e movimentos largos, para

o grupo dos Portugueses

:
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— ^ Onde esti-, onde est^ o meu Senhor

rei D. Fernando ?

rei de Portugal, logo preso de agra-

do, foi para ele, ledo, a sorrir; e dai a

pouoo o Andeiro, muito mesurado, do-

brava o joelho, beijava a mao branca do

formoso rei— em profunda homenagem,
numa adora9ao.

Desde esse momento, o Andeiro acom-

panhou sempre o rei, dedicadamente, ser-

vindo-o nas mais pequenas cousas, pro-

curando adivinhar-lhe os pensamentos,

—

como vassalo diligente e servo humilimo.

Depois, ficou-se algum tempo na cOrte

de Portugal, insinuando-se cada vez mais,

instigando Leonor e D. Fernando contra

D. Henrique II, ate que, ap6s segunda

guerra com Castela, um artigo das pazes

de Santarem, imposto pelo rei de 1&, o

lan^ou fora do reino, por ele ter sido, em
Espanha, um dos partiddrios de D. Pe-

dro, nas lutas deste rei com seu irmao.

Andeiro segue para Inglaterra; antes,

porem, toca na sua terra de Corunha,

onde, percal^ando-se em contas, faz um
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grande roubo, mas nao e apanhado, pois

sabe esconder-se num navio que o vai

deixar, impune, em terras de Q-ales.

jGramponau!

Leonor, que Ihe conhece parte da vi-

da, admira-o. Um homem deve ser assim

:

— forte e galante, audaz e astucioso,

pondo tCdas as suas manhas ao servi^o

da causa que defende. Quern triunfa, va-

le. Estimando-lhe o espirito aventureiro

e entendendo-lhe a ambi9ao, serve-se

dele como o mais habil para executar os

pianos da sua politica. A sua confian9a

n§le aumenta dia a dia.

Por seu lado, Joao Fernandes Andeiro

manobra suas manhas no sentido de se

oriar um papel preponderante na c6rte

de Portugal, bem servindo os reis em
suas ambi^Oes que ele sente e anima;

e junto de Leonor as suas vaidades de

homem robusto e doneador enfeitam-se.

Semelhantemente, na Inglaterra, ins-

talado na c6rte, onde conquista aprepo,

explora as ambi95es do rei de 1^, melhor,

dos tios de Ricardo II, conaeguindo tudo
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aquilo de que o instruem, e tao bem que

o rei e o conde de Cambridge encarre-

gam-no de vir a Portugal negociar, em
seu nome, a rectifica^ao e amplia9ao de

um tratado politico '**. Nao ignoram que

o Andeiro 6 um proscrito. Embora. Teem
a certeza de que ele ter4 engenho para

ludibriar as pesquisas de que o cerquem.

Na verdade, o Andeiro desembarca es-

consamente no Porto, e esconsamente

atravessa o pais, de norte a sul, para, a

ocultas, se encontrar com D. Fernando e

D. Leonor, em Extremoz, onde a c6rte

pousa. Faz tudo isto arteiramente, cor-

rendo perigo, sem ser apanhado. Escon-

dem-no numa tOrre do Pa^o. misterio

de que se rodeia, o alto segredo da mis-

sao politica que o traz, a aventura de

uma viagem longa, a deferencia agrade-

cida que semelhante negociador provoca,

o prestlgio que Ihe dava o haver vivido

na cdrte de Eduardo III e ser amigo in-

timo dos duques de Lancastre e de Bu-

kingham— tudo aproxima e enleia as

simpatias de Leonor Teles, a quern estas
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cousas falam k imagina9ao, num arrepio

de curiosidade sensual; e ela, que jamais

havia amado, pensa agora em escolher

para seu intimo este homem, estrangeiro,

tao diferente de D. Fernando, de olhos

negros, despachado e litil, que a lison-

jeia como nenhum outro, pois nao a exalta

no que ela e, mas, melhor, no que ela es-

timaria ser:— a maior mulher poUtica

da sua 6poca.

Essa temporada de Extremoz e deli-

ciosa para o Andeiro, que vive tao ache-

gado a Leonor, em conversas a s6s, que

jS, as bOcas do mundo cochicham, lan-

9ando s6bre os dois suspeitas graves, em
que a boa fama da rainha vai minguada.

*

Pouco depois, o Andeiro volta para In-

glaterra e leva carta de cren^a^"' do rei

de Portugal para o jovem Ricardo 11, a

fim de, (sob o pretexto de D. Fernando
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estar pronto a sustentar para ele o di-

reito das suas primas herdeiras de Espa-

nha e de Castela), rectificar o tratado de

setenta e tr§s, de modo a Portugal se

poder defender de Castela, nesse mo-
mento fortemente aliada com a Fran9a ^^.

Como penhor deste trato, desde j^ se

ajustaria o casamento da infanta D. Bea-

triz com o principe Eduardo, filho do

conde de Cambridge, rogando-se ainda

ao duque de Lancastre que viesse a Por-

tugal, acompanhado dos seus e de boa

gente de armas— os afamados b^steiros

— para, juntos, fazerem guerra a Cas-

tela, que pelos dois se dividiria.

O Andeiro (fingindo-se de novo ex-

pulso) embarca no Porto e desembarca

em Plymouth, onde ansiosamente o es-

pera o duque de Bukingham.

F^cilmente a Inglaterra se entende

com Portugal; e logo D. Fernando, le-

vado pela repres^lia de vingar as injii-

rias da invasao de D. Henrique, e Leo-

nor, excitada pela ambiQao de dominar,

resolvem-se a fazer imediata guerra a
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Castela, mas nao sem que o rei consulte,

«pro-forma», seus conselheiros que, aMs,
tentam dissuadi-lo do temer^rio intento.

file, por^m, estimulado por Leonor Teles,

responde sobranceiramente, como res-

ponderia um rei medieval— isto 6, a rai-

nha que nele falava

:

— Quero-a haver em t6da guisa, nao

me embargando vossas razOes.

Quando isto se soube em Castela,'

D. Joao I, prestes, aparelhou suas gales,

armou suas gentes, e p6s fronteiros. C&,

f(§z-se o mesmo.
Pronto se apregoou a guerra, que tri-

gosamente rompeu.

Primeiro, escaramu^ajS nas fronteiras,

onde OS nossos capitaes se batem brava-

mente com os capitaes de 14. infante

D. Joao, ao servi^o de Castela (chegou o

momento de se vingar de Leonor Teles)

cerca, com os Mestres de Santiago e de

Alcantara, a vila de Elvas.

Vinte e uma gales portuguesas saem
para o mar do Algarve k procura das de-

zassete de Sevilha; mas, porque as nos-
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sas se separam umas das outras, aquelas

acodem, juntas, sObre as de c^ e desba-

ratam-nas. ; Portugal sofre, entao, o en-

xovalho de saber seus pendSes gloriosos

arrastados nas dguas do mar, e o tesouro

perde nessa tarde de Saltes setenta mil

dobras

!

D. Fernando cai em melancolia, e Leo-

nor Teles desanoja-o, culpando-o do de-

sastre por ele haver armado as gal6s de

gente inexperiente

:

— Digo-vos, Senhor, que nunca outras

novas esperei, uma vez que vi partir as

naus jcom os bara90s cheios de lavra-

dores e mesteirais

!

Passa-se quase um mes sObre a derrota

da armada— um mes de nojo nas almas

do rei e do povo ; um mes de ansiedade,

de incerteza, esperando pelos ingleses—
;a salvacSo!— que ajudem Portugal a

desafrontar-se de Castela. Mas a esqua-

dra nao chega e os castelhanos conti-

nuam com os seus ataques violentos. Os

conselheiros mofam, o povo desespera-se,
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mas Leonor Teles, imperturb^vel, coiifia

nas suas negociacOes; e, como Cleopatra

junto de Ant6nio, pretendendo defender

o Egito com a fSr^a de Roma, retem a

sens pes, de joelhos, o Andeiro, para

nele atrair a si a Graliza e refor9ar assim,

poHtica e territorialmente, o reino de

Portugal.



XII

Os iagleses

EMFiM, nos primeiros dias de Julho

desse ajio de oitenta e um, gaios

troteiros de Buarcos correm a

Santarem a alviparar o rei de Portugal

de que a frota inglesa aponta ao largo.

Era verdade.Um bando de velas brancas

enfunadas j^ entram a barra, sobem o

Tejo e fundeiam na jazeda da Ribeira

das Naus. Sao quarenta e oito, entre ga-

les e barchas, pavesadas, trazendo a

bordo cerca de tres mil homens de ar-

mas ^°^ e a mais bem corrigida e apostada

c6rte, de altos clerigos, de fidalgos, de

grandes senliores, donas e donzelas, que

ao tempo se poderia organizar em volta



192 Leonor Teles

de reis ou de nobres como os condes de

Cambridge "".

jEra a salva^ao!

Desembarcaram. D. Fernando, entu-

siasmado com a f6r9a da frota, que se ba-

lou9ava nas ^guas do Tejo, comovido

pela dedica9ao dos aliados e enamorado

do fausto da comitiva, recebeu-os na Ri-

beira e, conduzindo pelo bra90 a con-

dessa de Cambridge, dirigiu-se, com os

seus h6spedes, para a Se, a rezar agra-

decidamente ao padroeiro Sao Vicente; e

dai a pouco levava de redea a mula branca

que a condessa montava, ate ao mosteiro

de Sao Domingos, onde se aposentaram as

primeiras figuras desta comitiva princi-

pesca, em c§,maras colgadas de sedas "^

Leonor Teles apareceu dias depois e a

sua primeira visita foi para a condessa

de Cambridge, que, afdvel e discretamen-

te, a abra^ou. Deu-se entao nos Pa^os da

Alc^Qova uma grande recep9ao a que

assistiram, da parte dos ingleses, o conde

de Cambridge e a condessa com suas do-

nas e donzelas, o condest^rel Beocap, o
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marechal de Gornai, o alferes Simon, o

bispo de Acres e v^rios capitaes. Houve

extenso banquete, num salao de tectos

altos com paredes forradas de Razes e

bufetes carregados de pratas. T>. Fer-

nando cercou-se do conde de Cambridge

e dos sens homens; Leonor Teles, ^par-

te, da condessa e das suas donas. As me-

sas, cobertas de tela de Olanda, estavam

corregidas de flores, frutas e doces. Os

criados, com sobrevestes de brocado, ser-

viam a9ucar, canela e especiarias raras.

Os picheis de vinlio eram de prata lavra-

da. O conde bebia da mSlo do mordomo-
-mor, servindo-o numa copa de ouro. Em
volta, moQos alumiavam com tochas; e

a oada coberta, ao fundo do salao, miisi-

cos, de joelhos, rufavam em atabales e

adufes. Aos prostes, entraram pajens ves-

tidos de veludo, trazendo presentes de

panos de ouro e salvas cheias de jbias,

que Leonor Teles tomou nas suas bran-

cas maos e, sorrindo, ofertou k condessa

e ks principals donas da sua companha.

Nessa mesma semana, oferecia D. Fer-
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nando ao conde de Cambridge o mais

belo cavalo das suas cavalaripas, o me-

Uior de toda a Espanha, d^diva regia de

Henrique II— o falecido rei de Castela

e Leao.

Nao tardaram os espos6rios da in-

fanta D. Beatriz,' filha dos reis de Por-

tugal, mo^a pequena de nove anos ape-

nas, com o princepezinho Eduardo, filho

do conde de Cambridge, de seis "^. Fez-se

a cerim6nia na camara nova, que se aca-

bava de construir, nos Pa^os da Alc^90-

va, e s6bre larga cama de estado, posta

numa almofala mourisca, revestida de

uma cobricama que tinha no meio, bros-

ladas, as figuras de um rei e de uma rai-

nha, em circuitos de alj6fares e perolas,

e na orladura, a toda a volta, a c6res, as

linhagens, com sens sinais e campos, de

todos OS fidalgos de Portugal "^. Teste-

munharam o acto os reis, os condes e

grandes fidalgos Portugueses e ingleses.

Os bispos de Acres e de Lisboa, revesti-

dos de aurisamitos pontificals, rezaram

e lanparam ben9aos sdbre as duas crian-
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pas nuazinhas, cobei-tas de rosas espa-

Ihadas por maos de donzelas "*

.

Um velho notdrio, muito mesurado,

lavrou, com t6das as formaiidades, uma
longa escritura"^ na qual se dizia, entre

vArios artigos, que Eduardo e sua es-

p68a D. Beatriz sucederiam a D. Fer-

nando, se este rei falecesse sem filho va-

rao, continuando, no entretanto, a pe-

quena infanta a ser criada nos Pa^os dos

reis de Portugal, ate ser tamanha para

casar.

Estava, pois, ratificada uma alianpa

para a conquista e partilha de Castela;

e preparado um casamento r^gio, que,

pondo no trono de Portugal um repre-

sentante ingles, sempre saberia defender o

reino das preten^Ses dos nossos vizinhos.

As festas duraram oito dias. D. Fer-

nanda, contentissimo, desdobrava-se le-

damente em honrar os ingleses ; e, para

em tudo Ihe ser agrad^vel, baptisou um
barco com o nome de «Sao Jorge » "*

.

Leonor Teles exultava : a maior parte

de tudo aquilo era obra sua.

15
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*

(lE povo portugues? fisse, que para

nada contava nos pianos dos reis, tra-

mados em segredo, vivia afastado e em
nojo por tanta ledice e tredice, pregun-

tando a si pr6prio de onde viriam os ma-

ravedis para pagar tantas festas, tantas

cavalgaduras, (pedidas aos acontiados),

tao numerosos sOldos aos bfesteiros mer-

cen^rios— em que daria tudo aquilo ; e,

desconfiado do desinter^sse dos ingleses,

torcendo o nariz, abanando a cabe^a du-

vidosa, com a b6ca a mascar em seco,

resumia assim o seu peusar descreute

:

—
i
Nao levantes lebre que outrem leve!

Com OS condes de Cambridge viera

tambem Joao Fernandes Andeiro. A rai-

nha e o rei aposentaram-no nos sens riais

Pa90s, onde ele, com gesto largo e brilho

nos olhos suspenses do olhar interessado

de Leonor, enche os serOes, expondo,

com pormenores, a sua missfto na Ingla-
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terra, as preten95es ocultas da polltica

ingles a, e como foi recebido e festejado

pelo rei que o hospedou, quinze dias, no

castelo de Windsor, nas festas da oitava

de Sao Jorge '". Depois, conta os inciden-

tes da ultima viagem de Inglaterra a

Portugal— «tres semanas de ventos con-

tr^rios))"®, a vida a bordo, o fausto dos

condes, o luxo das rec^maras. Tinha ha-

vido peripecias curiosas ; e o Andeiro re-

latava-as com pitoresco e vivacidade.

iEra um bom contador de hist6rias!

Leonor ria-se muito com o que ele dizia,

achava-lhe grapa; e, como politico, admi-

rava-o pelo magno jeito que tinha para

conduzir as ideas em que ela o instruia.

Excelente.

I
E cada vez mais se fala d^les ! ... As

gentes maldizem, anojadas, censurando

OS dois, mas recriminando-a, sobretudo,

a ela— a combor9a— ferindo-se o povo,

bom e de pensamento lavado, nas ofen-

sas que se faziam a seu rei. Ja tais mur-

mura^Oes chegam aos ouvidos da rainba,

o que aumenta o antigo rancor que ela
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sempre teve contra essas infiinas cama-

das detestadas.

A mercen^ria e aventureira solda-

desca inglesa, em que h^ alemaes, fla-

mengos e gascOes, come^ou, como a

tropa de todos os tempos ante povos

humildes, a usurpar a bra9ados, a mal-

tratar, a saquear, a matar— a torto e a

direito.

Todos OS dias a paz das lezirias do

Ribatejo e das terras transtaganas era

alarmada por tropeis de cavaleiros de

lan9as erguidas, pendCes esventoados—
a galope, a galope, demandando casais

ou castelos ricos, como fossados em cam-

pos serracenos. O povo queixa-se, o povo

sofre. Leonor, ao conhecer isto, regozija-

-se. Sao OS soldados a executar por ela a

sua inscLciivel vingan^a. ; Ainda bem

!

A sua aspira^ao e engrandecer o rei-

no, amesquinhando o povo. reino e dos

grandes. O poder sempre serA em suas

maos. Por isso, emquanto o povo se de-

sespera com os maus tratos, roubos e vio-
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la90es dos ingleses — uma verdadeira

guerra— vai ela a fivora, com D. Fer-

nando e capitaes aliados, aperceber-se

para, por este lado, fazer guerra a Cas-

tela.

povo, esse, que se defenda como pu-

der.
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Dm escudeiro de Leonor

EM seguida ao flagelo da soldadesca

inglesa, o flagelo da marinhagem
castelhana:— entra a bari'a e

sobe Tejo uma frota castela de oitenta

velas insolentes. Fundeia ; e seus mari-

timos, atrevidOes e tagarelOes, nao en-

contrando resistencia, entram em tropel

v&rias vezes na cidade, roubam haveres,

queimam casas, talam pomares, devas-

tam hortas, matam gados— forrejando

por aqui e por ali "'.

Em Lisboa estd., como fronteiro, Men-

des de Vasconcelos que, seguindo k risca

as ordens de D. Fernando (^ ou de Leo-

nor?. . .), nao deixa o povo da cidade
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atacar os seus inimigos. Mas tambem a

fazenda rial sofre :—j^ arderam os Pa-

90s de Xabregas, de Frielas, de Vila-

-Nova da Rainha.

Entao, alguem diz, em voz baixa, a

D. Fernando que mude de fronteiro e

que ponha 16, um dos valentes Alvares,

do Crato. O rei segue o conselho, e em
Lisboa instala-se Pedro Alvares, prior

do Hospital que traz consigo alguns ir-

maos, entre §les Nuno Alvares Pereira.

Este mo90, que, aos treze anos de

idade, Leonor Teles, pasmada do sou

ardimento de crian^a, por suas maos

armou cavaleiro (servindo-se do pequeno

arnes do Mestre de Aviz) e depois an-

dou por morador em casa de el-rei,

como escudeiro da rainha,— tern agora

vinte e dois anos "^. De pouca figura,

ruivo como cenoura, rosto afiado, face

s§ca, de um vermelho sujo de sardas,

onde, aqui e acol4, no buQO e no mento,

punge uma penugem de faiilhas de ouro,

—^todo o valor expressivo est4 na testa

alta e larga, na b6ca miiida de l^bios de
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reza e no sonho pertinaz de dois estra-

nhos olhitos azuis, cfi/ndidos e en^rgicos,

que, no fundo das 6rbitas, concentram

pureza e poder. Desde tamanino— ver-

gonhoso e calado— vive para si, vive

para dentro. Parece calmo; subito, ex-

plodem naquele corpo estreito rebenti-

nas bravas, e todo o seu mistico ser se

agita, se transforma em ac9ao que der-

rui com violdncia e edifica com beleza.

E' a piedade feita energia; a ora9ao feita

espada. A idea de bem servir seu reino

e seu rei 6 n§le obcecante ; e Sste senti-

mento, feito de muitos sentimentos, en-

che-o, exalta-o.

Assim pensando e sentindo, esta alma

nobre vive, por §sse tempo, esmagada
nas suas aspiracOes e ofendida pelo que

v§ em volta de si : Nuno Alvares 6 vio-

lentado a assistir, de bracos cruzados,

aos enxovalhos cuspidos s6bre a sua

amada terra, que ingleses, vindos para

a defender, saqueiam, e castelhanos j4

pisam para a possuir e arrebatar. Fre-

me. Contorce-se. Derranca-se. Desde o
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inverno, busca lutar e nao Iho permite o

irmao ; requesta o inimigo para duelos,

dez contra dez,— ; e proibe-lho o rei

!

Tanto empacho anoja-o. Nuno Alvares

vive cerrado num colete de varas de

ferro. O sangue ferve-lhe. ^ Porque o nao

deixam pelejar ? ^ Pouca gente ? Os sens

trinta companheiros minhotos, «homens

para feitosw, valem per trezentos; e die

—
i
per um ex^rcito ! Nuno Alvares sente

que tern em si a graQa de Deus que o

esclarece, incendeia, e o atira, de ledo

semblante transfigurado, para os chaos

das batalhas, onde os triunfos acorrerao

a die. Santos e arcanjos, descidos do cdu,

guerrearao a seu lado. jGuerra santa!

Esta fd e dura e cega. E' um enviado de

Deus e tem uma obra a realizar. Nao o

tolham. Furacao de a^o e de fogo, tudo

varrer^, tudo purificar^. ; Deixem-no

!

Os castelhanos, com suas oitenta gal6s

ancoradas no Tejo, veem em batdis,

ami^idadas vezes, k cidade, roubar o que

Ihes apetece, afrontando a todos com
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suas visagens escarnidas, suas armas ar-

rogantes, enxovalhando, por actos e di-

tos, OS alevantados cora^Oes Portugue-

ses.

i
Uma vergonha ! Nuno Alvares, rugin-

do, nao se conteni. Reiine os seus che-

gados e, em segredo, combina com eles

uma cilada ao inimigo,
;
que precisa de

tremenda li^ao

!

Na manha do dia seguinte, ^ponte de

Alcantara, os castelhanos, segundo seu

costume, teem desembarcado e roubam

uvas numa vinha, quando Nuno Alvares

e OS seus, que, ocultos, os espiam por

detras de valados, de repente, Ihes caem
em oima, k lan^ada, desbaratando neles,

obrigando-os a debandar, espavoridos,

pelo outeiro abaixo— a correr, a correr,

ate a riba onde, precipitadamente, se

atiram h agua, fugindo a nado para as

suas naus. Mas ja os outros castelhanos,

que estao a bordo e de longe veem o que

se passa, se armam a pressa, saltam nos

bat^is e remam para a margem. Vao

caatigar com a morte ^sse punhado de
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Portugueses atrevidos. Os castelOes sao

mais de duzentos ; os Portugueses, uns

cincoenta s6mente, entre bfesteiros, ho-

mens de cavalo e de p6. j Embora ! Fir-

mes, esperam. Os outros avan9am. Nuno
Alvares exulta de alegria. A sua alma

enche-se de sol. jVai, emfim, pelejar!

—
i
Amigos,—grita aos companheiros,

com voz estrondosa e augusta—por nossa

honra! ; A §les, a §les ! Deus 6 eomiosco.

Mas OS outros replicam-lhe, pruden-

tes:

— Mestre, os castelhanos sao dez ve-

zes mais do que n6s.

—
I
Nao importa ! — bradou, de novo,

Nuno Alvares, com voz vinda do fundo

do corapao— vinda de outros mundos.

— ;A dies, a dies ! Segui-me. Fazei o que

eu fizer. Serei o primeiro. jSejamos um!
E ia avan9ar ; mas, vendo que os com-

panheiros se nao moviam, Nuno Alvares

afastou-se, ajoelhou em terra e, todo

dentro de si, orou, de maos postas, a

Sao Jorge. A sua alma mistica viveu dsse

r6,pido momento em luz celeste, ilumi-
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uando-se de puras claridades, tempe-

rando-se de energias s6bre-humanas,

despertas, no fundo do seu ser, pela

inspira^ao siiblimada. Depois, montou

de um pulo,. firmou-se na sela de alto

ar^ao, sofreou as redeas, esporeou rija-

mente o corcel nervoso coura^ado de

testeira e peitoral de ferro, p6s no ini-

migo o olhar resoluto, e, num paroxismo

de intrepidez (como se f6ra a pr6pria

cliama do espirito, armado e alado,

quern galopasse), atirou-se numa arran-

cada doida, num clarao, numa transfi-

gura^ao— o coipo em fogo, a alma em
luz, nos olhos um rir de divina alegria,

na bdca uma flor de divina reza— ati-

rou-se para §sse extenso e esp^sso se-

deiro de duzentas lan^as em riste, con-

tra o qual a sua virginal armadura de

a^o e de fe se chocou ardidamente. A
espada de Nuno Alvares, vibrada de

trds das costas, fende para a direita,

fende para a esquerda, fende de traves,

ataca de chu9o, espedacando capelos,

talhando broqu6is, esmalhando lorigas
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— sempre brandida por esse bra^o de

ferro que uma alma religiosa vitaliza

incendiando-o de coragem, de virtude, a

romper caminho, a abrir clareiras de

sangue em volta de si— a limpar de ini-

migos a terra-santa da p^tria adorada.

Seu cavalo empinado, com olhos em
chama e narinas em brasa, lampejando

na testeira, atira-se aos gal(5es, esma-

gando corpos caidos por terra, ferindo

lume, com as ferraduras bravas, nos ar-

neses, nos escudos, nos ferros das lan^as

partidas que cobrem o chao. A espada

miraculosa de Nunc Alvares continua

ingente, descarregando golpadas defogo.

S6bre ele— s6bre a sua intemerata ar-

madura— ressoam os golpes dos mon-
tantes, os encontros das lan9as, as pan-

cadas das pedras, e os arremessos dos

virotOes. cavalo, lanceado no peito, no

pescopo, nas ancas, a espadanar sangue,

cai para morrer ; e, no espernear da ago-

nia, engancha um ferro numa soalha da
armadura de Nuno Alvares que, tendo

caido com ele, fica preso no corsel. Por
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terra, Nuno brande sempre a espada fu-

riosa e religiosa.

desastre e fatal; a morte, iminente.

Mas j^ ao longe surge uma chusma de

companheiros, acorrendo. Chegam. Des-

prendem-no. Nuno Alvares levanta-se de

um pulo. Toina nas maos, cheias de san-

gue, uma das muitas lan^as abandona-

das que jazem em volta dele; e, h frente

dos seus, alucinado, corre k lau^ada, os

castelhauos, derrubaudo-os, esmagan-

do-os, mataudo-os. O iuimigo foge.

campo fica varrido. j Vencera

!

E este foi o seu baptismo de sangue

— ; sangue que, depois, na ardencia das

batalhas, efervesceu e explodiu em bra-

vuras sublimes!
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OS ingleses, queixando-se da falta

de pagamento do sCldo'^', conti-

nuam indisciplinados e ninguem

OS pode conter. Querem batalhar. D. Fer-

nando tenta reprimi-los, mas eles esca-

ramu^am, por aqui e por ali, diabrilmen-

te*^. Em entradas e cavalgadas assaltam

castelos por sua conta e avan^am ate

terras de Sevilha. Numa dessas sortidas,

comandadas pelo c6nego Robertsard, vai

o Andeiro. D. Fernando, a quem um
ciume atroz rala e arruina, aproveita-se

do pretexto de desobediencia, e manda-o

prender, amea^ando enforc4-lo.

16
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Vale-lhe Leonor Teles que, com seu

engenho, mais uma vez convence D. Fer-

nando de que nao tern o menor motivo

de ciumes.

— S6 a ti amo,— dizia ela.

rei ouvia-a e chorava.

No principio, o ver Leonor no meio de

cobi90so3 vassalos ardentes de desejos,

e a quern ela, nos seus sorrisos e gra9as,

distribuidas com donaire, se dava ^um

pouco, sem se dar,— feria em D. Fer-

nando um subtil ciiime magoado e gos-

toso, a avivar-lhe os sentidos e o cora^ao:

era o sal da dor que saboreia o amor.

Agora nao. \ Sofre horrores ! Mas j4 a se-

dutora Leonor repete

:

— ; Sou tua, tdda!

E, pousando suas maos de afago nos

ombros rectos e descarnados deste doente

e deste apaixonado, encara-o penetran-

temente nos olhos azuis molhados de 1^-

grimas de amor. Por fim, o rei acredita-a,

e nervosamente estreita-a a si, dvido,

como se, julgando hav§-la perdido, ou-

tra vez a encontrasse.
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Andeiro continua preso. Leonor

nada pede ao rei, de novo confiado. Pre-

feie que o favorito rogue ao conde de

Cambridge a sua interven^ao junto de

D. Fernando. Assim aconteceu, e o va-

lid© foi s61to ^23

Leonor, para dar ks suas rela^Oes com
o Andeiro nm fcicil e natural aspecto, e

ainda por orgulho, usa agora o talante

de se mostrar muito em publico com ele,

de nada se coibindo.

O Andeiro e feito conde de Ourem.

Isto acirra o povo, E' um valido. Aumen-
tam OS ditos de asperrima censura contra

a rainha. Tudo se exagera. As simples

galantarias do conde de Ourem sao mal-

dosamente interpretadas ; e certos casos

minimos, contados e recontados, desfi-

guram-se e mudam de aspecto.

No entretanto, Leonor dissimula cada

vez melhor. ; E' primorosa de gentilissi-

mas manhas ! Para iludir o povo, manda
vir, da Galiza, Dona M6r, mulher do An-

deiro, e recebe-a nos Pa^os, agasalhada e
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amistosamente, com grande afago e ter-

nura. Sorri-lhe, enche-a de j6ias e di-

nheiro— mete-a no cora9ao.

Dona M6r nSo a acredita: na presen-

9a, agradece-lhe as merces; nas costas,

diz contra ela palavras devedadas, tais

como combor9a, barrega e outras . .

.

Tambem o povo, sempre desconfiado,

se nao deixa iludir

:

—A raposa agacha-se para saltar . .
.

,

— comentava.

As suas recrimina90es contra ela sao

cada vez maiores. Entao chegam aos ou-

vido8 de Leonor os ecos de severlssimos

juizos— o que a fere sdbre-modo no seu

orgulho de rainha medieval, pois entende

que OS seus actos, ainda os maus, nao

podem ser discutidos pelos seus vassalos

e muito menos censurados. vexame

oprime-a. Ela e intangivel, indiscutivel.

O prestigio rial est^ acima de tddas as

opiniCes. A sua pessoa respeita-se sem-

pre. Ela e a f6r9a. Ela e a soberania.

A certa scena passada entre Leonor e

o Andeiro uma vez, em Evora *", se refe-



Anel de rubi 215

riu, numa atrevida insinua^ao directa k

rainha, o vassalo GonQalo Vasques de

Azevedo, do conselho do rei e seu grande

privado. Leonor Teles ouviu, entendeu,

e fez-se mouta, fingindo nada perceber

;

mas para averiguar sena c6rte se repetia

semelhante dito, serviu-se ddste ardil:

—

aparentou-se aborrecida com o fidalgo

Vasco de Abreu, seu cliegado, e feitura

sua, pois a ela devia tudo que era. E tal

modo ofendido Ihe mostrou, que o fez

queixar-se, estranliando-a

:

—<jPorque me haveis 6dio? (jPor Ven-

tura vos desservi eu, Seiihora? ;Por mer-

ce, vos pe^o que mo digais

!

Leonor, com uma sobran^aria iuso-

lente, vexando-o com o olhar parado,

respondeu-lhe calma:

— Merecieis que vos mandasse cortar

a cabeca.

— (I Senhora, que erro fiz para tal?—
repostou, at6nito, o despercebido fidalgo.

— V6s haveis dito a meu tio, conde

D. Joao Afonso, que eu durmo com
Femandes Andeiro.
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Recuando indignadlssimo, o outro re-

torquiu veemente

:

— Mentiu-vos quern tal disse. ;E se eu

souber quern foi, Ihe porei o corpo

!

Estava fora de si. Os olhos chispavam-

-Ihe. Leonor, serena, espiando-o no fundo

da alma, disse com naturalidade:

— Foi G-oncalo Vasques de Azevedo.

fidalgo deu um pulo de assombro, e,

numa explosao de ira, bradou

:

— jMentiu como um vilao! Eu e que

Iho ouvi dizer a ele, estando presente

vosso tio D. Joao Afonso.

Leonor soube o que desejava saber.

Tiuha o nome do inimigo. Tratou de vin-

gar-se.

^ Como ? Intrigando o tal conselheiro

com el-rei. ^jQualaintriga? Nesseperiodo

de guerra aberta com Castela, e em que,

aqui e ali, havia fidalgos com simpatias

ocultas por D. Joao I, supbndo ser ele o

triunfador de amanha, o enredo tinha de

ser de natureza politica e dentro do caso

momentoso. Em semelhante ocasiao, o

maior dessei*vi90 que se poderia fazer
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ao rei era ser pelos castelhanos. Leonor

Teles forjou entao cartas infames e, fin-

gindo-as vindas da fronteira (ela tinha

dependencias por toda a parte), mos-

trou-as ao rei:— nesses falsos papeis

patenteava-se quanto Gon^alo Yasques

de Azevedo era traidor aos negdcios do

reino. A este noine juiitou Leonor o de

D. Joao, Mestre de Aviz, para despistar

a origem da intriga, pois era visivel de

todos o especial agrado com que a rai-

nha tratava este infante que, tocado pela

sua beleza e gra9a, Ihe queria mui dis-

crete bem— tanto quanto era permitido

ao seu temperamento calmo e ao seu fei-

tio reservado. D. Joao tinha entao uns

vinte e quatro anos s61idos, e era Mestre

desde os treze. Figura mea e forte, face

quadrada, de um vermelho de barro cru,

olhos negros k flor do rosto, parados e

enigmdticos. Pautado, calado, comedido

nas falas e extremamente cuidadoso com
sua pessoa, trajava, com luxo, vestidu-

ras de seda e panos de ouro '^^. Amava
aficadamente a ca9a, a montaria e os
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folguedos pa9aos; mas tudo com tal me-

dida que pouco deniinciava o seu mor
apreco por estes desenfadamentos.

Grande conhecedor dos neg6cios pii-

blicos, dos homens com quern vivia e das

circunstancias que o cercavam, pruden-

te, frio, nada escrupuloso, tinha o es-

t6fo de um perfeito politico. Leonor, pe-

netrantemente entendendo-o, jogava com
ele sens doneos, para disfar9ar o mal que

Ihe desejava:— o afastamento da c5rte

desta figura forte, por serena. Aprovei-

tando a ocasiSo, -vingava-se de G-on9alo

Vasques e inutilizava o Mestre de Aviz.

D. Fernando, embora surpreendidis-

simo no primeiro momento, tudo acredi-

tou. Leonor mentia com candura. Enga-

naria um santo; mais: jenganaria um
diabo! Entao o rei, instigado por Leonor

Teles para que tao m& ac9ao f6sse pu-

nida com violento exemplo, mandou
prender o Mestre de Aviz e Gon^alo

Vasques, e logo ela, nessa mesma noite,

fez lavrar um falso alvard, com o sinal e

selo grande^^' de D. Fernando, em que
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havia ordens terminantes e urgentes

para se fazer pronta justi9a nos dois su-

postos criminosos, degolando-os imedia-

tamente, ^quelahora adiantadadanoite,

no p^tio da prisao. Chega o primeiro al-

var^ e, logo a seguir, o segundo, ainda

mais insistente, por fim, um terceiro, afi-

cadissimo. Um ^s dez horas, outros em
volta da meia-noite. Mas Vasco Martins,

dono da prisSo, suspeita do caso'^®, de-

longa as ordens e espera pela madru-

gada para ir falar ao rei, com quern se

entende, mostrando-lhe os dois alvar&s;

e nSlo fica inteiramente admirado, quando

D. Fernando, com os ollios dilatados de

surpresa, Ihe diz:

— jNada sei de tal cousa!. . .

Vasco Martins j^ o havia suspeitado-

Pouco depois, Leonor Teles entra na

c&,mara onde o rei ficara so ; e D. Fer-

nando, a cogitar nestaaleivosiademorte,

encara nela em silencio aterrado. jCada

vez conhece menos esta mulher infernal

e deliciosa! Convulsiona-o a S^nsia deses-

perada de entender, de penetrar aquele
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espirito de treva e ouro. Devaneia e fa-

tiga-se. A alma de Leonor assusta e atrai.

Quer apert4-la a si, adivinhd-la. Jd,

apaixonadamente, doentiamente, seus

sentidos gastos ardem numa estorcida

voliipia de desvairo para o misterio vivo

daquele corpo tao belo— flor de alma

tao md ; e, num desvairo, sua bdca em
febre cola-se, esquece-se, perde-se na

b6ca de Leonor, incendiando-se t6da

num turbilhao de desejos agrestes e liri-

cos.
i
Ela eraumadeusaignota, tenebrosa

e bela, emboscada numa floresta de ar-

vores perfumadas e de ventos musicais.

a quem, em delirio, se sacrifica amor
gostoso e doloroso!

Falhado este piano, cogitou Leonoj

Teles na deniincia directa de Groncalo

Vasques de Azevedo ao rei, provando-lhe

que este conselheiro adifamaranac6rte.
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Polas afirmapOes de Vasco de Abreu ti-

nha ela, entre outros, o testemunho de

D. Afonso Teles, conde de Barcelos. Es-

creveu entao ao tio para obter na res-

posta dele o documento desejado; mas o

conde, raposa ressabida, percebendo o

intuito malevolo da sobrinha, respondeu

com palavras imprecisas—nada teste-

munhando; g terminava dizendo que,

para melhor esclarecimento, iria a Evora

conversar com ela. Foi e manteve-se na

mesma discreta reserva. jTambem este

llie falhou

!

Leonor mudou de t^ctica: andava

agora pela cCrte a fingir-se condoidls-

sima da desgraca daqueles vassalos.

— jCoitados, sempre tao bons servido-

res!— dizia ela com o rosto ensombrado

de magoada expressao, pondo no canto

dos olhos pequeninas l^grimas doridas.

Fingiu entao intrometer-se junto do

rei e obter o empenho do conde de Cam-
bridge afim de serem perdoados o Mes-

tre e Gon9alo Vasques, mostrando assim

que em nada f6ra culpada da sua prisao.
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Soltaram-nos. A prova daf6r9a estava

dada, mas piecisava ainda de ostentar,

perante eles, o desprezo absolute em que

tinha seus juizos e murmura90es. Para
isso, mandou-lhes dizer, na mesma ma-
nha em que saiam da prisglo, que llie pra-

zia ve-los na missa da Se, onde ela seria.

Foram ; e Leonor desceu 1^ tambem com
OS seus grandes e, entre eles, JoSo Fer-

nandes Andeiro, diante de quern o Mes-

tre e Gron9alo Vasques beijaram a mao
da rainha que, soberba e galantemente

Iha estendeu, a exibir, impudica, sua

suspeita gravidez. Terminada a missa,

assistiram eles h saida de Leonor, que

desceu a nave pelo bra90 do Andeiro;

na rua, o favorito acompanhou-a, a pe,

ate aos Pa90s, sempre ao lado das andas

de onde ela, recostada, Ihe sorria gracio-

sa. N5o se podia espica^ar mais viva-

mente os ciumes, nem revoltar mais do

fundo o amor-pr6prio do Mestre de Aviz,

que ela supunha ser, dentro da sua frial-

dade, um amoroso sen. Nao satisfeita,

uma vez chegados aos Pa90S, convidou
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Leonor Teles o Mestre e Gon9alo Vas-

ques para comerem com ela, e colocou

o Andeiro no meio dos dois. Perto, meio

deitada numa cama, junto de outra me-

sa, presidia, jogueteando com o olhar,

com sorrisos e ditos ora para uns, ora

para outros, mas, em especial, proposi-

tadamente, para o Andeiro. flste, ao lado

do Mestre, conversava alegre e envaide-

cido, bem longe de considerar que metia

com ele a mao no prato quern, um dia

pr6ximo, ; o havia de ferir de morte!

No fim do jantar, a prop6sito de j6ias^

Leonor, bem k vista de todos, tirou do

dedo um anel de rubi e deu-o ao Andei-

ro, que, ensaiado, disse com ironia sorri-

dente, relanceando os olhos em volta

:

—Nao aceitarei. Hei medo. (jQue vao

dizer de n6s ?

— «Toma tu o que te eu dou, e diga

cada um o que quiser» ^^,— respondeu

Leonor com sorridente desdem.

E o Andeiro meteu no dedo o anel

com a joeta de pedra de sangue.

Era a bofetada sem mao a estalar na
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cara dos seus censores presentes e au-

sentes; o desprezo vexante pelas opi-

niOes deste e daquele,— pelos ditos de

uns e outros. Aquele anel era um sim-

bolo ... orgulho de Leonor continuava

em p6, esmagando.

A' saida, a-pesar-de amarfanhado, o

Mestre de Aviz, mesurado e sereno, de

joelhos diante da rainha, ainda Ihe ro-

gou, por merce, que Ihe dissesse o mo-
tivo da sua prisao. E ela, inventando

uma nova intriga que mais entralhava

a situa^ao, respondeu-lhe, a sorrir, tra-

tando-o fratemalmente

:

— Irmao amigo, foi o comendador da

vossa Ordem, Vasco Porcalho, quern deu

a entender a el-rei, meu Senhor, que que-

rieis ir para Castela, desservindo vosso

reino.

E o Mestre, desconhecendo-a ainda,

acreditou na mentira de Leonor Teles,

que nao tinha outro fim senao indign^-lo

contra esse homem, para o infante, em
desfCrco da sua honra, o matar. Como
consequencia (uma vez averiguada a in-
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justi9a) teria o Mestre de se expatriar,

como acontccera a seu irmao D. Joao,

que, desgostoso, nesse momento afron-

tava Poi'tugal, poiido-se ao lado do rei

de Castela.

As mulheres belas e sagazes, quando

mentern, fazem-no com tanta instintiva

inven9ao e preparo de arte, que sempre

teem quem as acredite, ainda que Ihe

nao queiram bem.

*

* *

Pouco tempo depois nasce um filho a

Leonor. E' fraquito : ao quarto dia mor-

re^^. A corte e os grandes poem d6 de

burel pela criancinha.

Os reis, a c6rte e o conde de Cambridge

(os ingleses ardiam por guerra) estavam

entao em Elvas, preparando-se para a

incursao em Castela. Os arraiais, frente

a frente, nas margens do daia, prontos.

D. Fernando, feito cavaleiro pelo conde

de Cambridge, arma no campo os ulti-
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mos oavaleiros Portugueses. As alas es-

tao dispostas em costaneiras, dianteiras

e reguardas. Os alferes, firmes nas selas,

tendem seus pendoes fidalgos e religio-

sos. Iminente a batalha. Mas quando

tudo estava prestes e as trombetas iam

soar, jD. Joao I nao quer batalhar '^'! J^

o seu exercito se retira para Badajoz.

^ Porque ? Nao se disse entao e vdria-

mente depois os historiadores interpre-

taram o caso, embora seja clara a ex-

plioa^ao '^^. A Castela nao convinha que

Portugal tivesse alian9as com reinos for-

tes, e muito em especial com a luglater-

ra, senhora de grandes frotas. Quanto

mais so, melhor para a vizinlia. Por isso

corria sempre para ele, oferecendo-lhe

alian^as— para o ter preso e descuida-

do. F6ra esta a politica de Henrique II,

pai de D. Joao I, que jamais quis guerra

com Portugal. As duas guerras que fez

fe-las obrigado. Sao mais defensivas que

ofensivas. Queria paz. Nao Ihe convinha

encravar-se entre dois inimigos : Portu-

gal e Aragao.
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Nessa aparelliada batalha do Caia, se

Castela perdessc, Portugal ficaria forte

com a alian^a inglesa, que se firmaria,

constituindo-se a Inglaterra seu defen-

sor na peninsula. Aproveitando a vak

vontade que, nessa hora, os fidalgos Por-

tugueses tinham contra os ingleses, me-

Ihor fora fazer j4 as pazes, mas secreta-

mente, para levar os ingleses a atribuir

a D. Fernando todos estes tredores ma-

nejos e fazer com que eles duramente

cortassem com Portugal e de uma vez

para sempre. Era o que Castela preten-

dia e que, naquele momento, conseguiu.

E tanto principal prop6sito estava em
provocar a Inglaterra a romper com

Portugal, que o primeiro capitulo das

aven9a3 estipulava o britamento dos es-

ponsais feitos entre a infanta D. Beatriz

e o pequeno Eduardo, fillio do conde de

Cambridge, substituindo-os pelos da

mesma infanta com D. Fernando, filho

segundo do rei de Castela.

Por seu lado, o rei de Portugal estava

contrariadissimo com os estragos e mal-
17
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dades que os ingleses tinham feito no

reino ; e nao vendo claramente a politica

da sitiiacao e levando-se ainda— ; tao de-

licado !— pelas palavras dos mediadores

do rei de Castela, que, ternos, Ihe lem-

braram o seu pr6ximo parentesco, de

primo, com D. Joao I, e o sincero desejo

que este rei tinha de paz duradoura,

como vizinhos e amigos,— prontamente

se resolveu a aceitar as iniciais propos-

tas. De resto (pensava el-rei) seu brio de

portugues ficava ressalvado :—tinham

sido OS de 14 os primeiros apedir treguas.

I E Leonor Teles ? Essa, reconhecendo

agora bem de perto as absorventes ambi-

9C)es inglesas s6bre a peninsula hispani-

ca, avaliando sens duros egoismos, e

vendo cada vez mais doente D. Fernan-

do, preferiu, a tudo, o casamento da sua

filha com um infante castelhano, que a

jBrmasse a ela, pr6xima a enviuvar, no

trono portugues.

Emfim, as trombetas de Portugal e de

Castela soaram estridulas, anunciando
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pazes. Pasmaram as gentes e entre si

trocaram suas incertezas e tristezas

;

e OS inglesesenfureceram-se, julgando-se

atrai^oados.

Logo se conceitou o casamento da in-

fanta D. Beatriz com o infante D. Fer-

nando. As gales de Castela, havia meses

ancoradas no Tejo, sarparam, tenderam

velas e demandaram a barra, proejando

ao norte, para levar os ingleses ks suas

ilhas da Gran-Bretanha ; e os rastos de

espnma que as quilhas das naus lavra-

ram longamente nas dguas do mar eram
nada, comparados com a fervedura de

maldizeres, de insultos, de pragas que

contra o rei, contra a rainha, contra a

gente portuguesa, vociferavam as bocas

aguardentadas dos soldados ingleses, ao

deixar as lindas colinas de Lisboa,

aonde, mercen^rios, vieram para bata-

Ihar e enriquecer, e de onde, ; sem gl6ria

e sem dinheiro, voltavam escarni^ados

!
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D Fernando piorara muito. seu

definhamento era lento, mas
• progressivo. A febre. miiida e

impertinente, aparecia sempre, pontiial,

a horas fixas, afogueando-lhe a cara e

pondo-llie nas palmas das maos brancas

— maos estreitas, so ossos, com os ten-

d5es e as veias aziiis em relevo— uma
humidadezinha morna. As orelhas des-

pegavam-se transparentes ; s6bre a ma-

greza da face sugada, alteando os mala-

res, o cranio parecia ter-se avolumado

;

estavam secos os cabelos louros da ca-

be9a, agressivos os pelos do bigode; e

nos olhos azuis, tornados maiores no
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fundo das 6rbitas de sombras roixas, as

pupilas dilatadas cobriam-se de um lan-

gor arrastado, feito de S^nsia ferida e de

resigna9ao, atraindo d6.

Os neg6cios publicos acabrunhavam-

-no; e o passado teinpestuoso da sua vida

portas a dentro dos Pa90s escruciavam*

-no num calv^rio de vergonhas, que tinha

de subir calado, de noite, para que a ne-

gridao encobrisse o sangue vivo deixado

na terra e nas fragas da ladeira da amar-

gura. Suas dores morals ora o exalta-

vam ate h sufoca^ao, ora o quebranta-

vam ate ks l^grimas cobardes, sentindo-

-se miseravelmente chumbado aum amor
fatal. A imagem de Leonor era mao de

ferro a empolgar-lhe o cerebro, a pre-

mer-lho, cravando nele unhas de tigre.

E nao havia remissao possivel. . . iUm
fadol Esta idea pesava quintals.

Tambem o penalizavam os resultados

da ultima guerra com Castela, por as

cousas nao terem ido por diante, para

ele tirar dos castelOes a desforra dos

danos do cerco de Lisboa, feitos por
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D. Henrique II. No entanto, agradava-

-Ihe o concertado casameiito entre sua

fillia Beatriz e o infante Fernando

que, por ser filho segundo de D. Joao I

de Castela, nao misturaria os reinos,

continuando, assim, Portugal a viver

s6bre si. Prazia-lhe; e j^ projectava

acompanhar a infanta k fronteira de

Portugal, quando D. Joao a viesse bus-

car para seu filho. Pormenorizando, es-

colliera o cavalo em que montaria e en-

genhava como seria corregida uma em-

baixada de sumo aparato e lustro. |Nos

seus olhos morticos faiscava ainda o

lume mentiroso e alegre da esperanca, a

construir no futuro, sorrindo

!

Nisto, morre de parto, na vila de Qua-

Ihar, D. Leonor, mulher de D. Joao I, de

Castela"^, e logo as combina95es politi-

cas dos dois reinos mudam de aspecto.

Leonor Teles, vendo-se prestes a viiivar,

preocupa-se, cada vez mais, com a sua

situa^ao futura— ela que fez trinta e

dois anos e est^ na f6r9a da vida, sen-

tindo-se tao cheia de vigor e de aspira-
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90es como quando era minhana em suas

terras de Tr^s-os-Montes.

A sucessao do reino est^ assegurada

para ela iios tratos antenupciais de sua

filha e no testamento de D. Fernando;

mas o casamento da infanta D. Beatriz

com o infante D. Fernando, filho segun-

do, nao Ihe basta. Como rainha, quer

para si maior grandeza; como mae, de-

seja para a filha a maxima honra; como
politica, aspira a superiores garantias:

—um genro poderoso que, num dado

momento de perigo, a ajude com sens

grandes exercitos e a sustente no trono,

se tanto f6r precise.

Quer sentir-se absolutamente forte com
o apoio de Castela contra alguns fidalgos

nossos e, sobretudo, contra o povo por-

tugues, sen vital inimigo, dela e do An-

deiro. Com este, j4 escolhido por Leonor

para sen future marido, combina um
casamento politico para sua filha— o

quintoje ultimo, ;finalmente "M D. Beatriz

casar^, nao com D. Fernando, mas com
o pai deste, o pr6prio D. Joao I, rei de
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Castela, que acaba de viiivar. Para tal

conseguir, iiao se importarci de dar Por-

tugal em dote a D. Beatriz, embora, de-

pois, a tudo venha a faltar. Se o nao pu-

der fazer em sua vida, que o fa^am o&

que c4 ficarem; e se estes nada puderem

conseguir, nao ser4 Leonor Teles que se

doa da situacao do povo portugues, que

ela sempre detestou, detesta e detestar^

na raorte.

Por seu lado, o Andeiro cogita em que,

no pior dos casos, ainda mesmo que o

rei de Castela reine em Portugal, sempre

ser^ ele o encarregado por D. Joao do

alto mando de ca, visto a sua preponde-

r&^ncia, e ainda a confian9a que tem em
si para manejar o rei de Castela. Assim

conubiados os dois, nos artigos dos tra-

tos nupciais se intercalarao especiosos

dizeres, a preparar a realiza^ao das am-

bi90es de Leonor e do Andeiro.

Feito o concerto, foi Leonor Teles co-

municar o seu pensamento (parte dele)

a D. Fernando; e pela maneira como a

exposi9ao foi feita (persuasiva pela gra9a
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que a rainha em tudo punha), o pobre

doente, fatigadissiino, sem querer demo-

rar-se a pensar muito, achou bem o que

ela planeava. Naquela hora vencida o rei

s6 queria paz. fisse casamento era una

meio de estreitar amorios politicos. Pra-

zia-lhe. Tudo aceitou. Nao viu, ou nao

quis ver, os outros lados do problema '^'.

Alguns couselheiros previram a gravi-

dade das complica95es futuras, mas sen-

tiram-se em minoria, pois grande mi-

mero de fidalgos, certos de que Leonor

muito brevemente fiearia s6 no trono de

Portugal, j4 se voltavam para ela— para

o Poder— seguindo-lhe a vontade.

Tudo se combinava. Logo Leonor Te-

les levou D. Fernando a encarregar o

Andeiro de ir a Castela nessa missao'

Longe da vista queria D. Fernando te-lo

sempre. O galego aventureiro, gran se-

nhor, valido da rainha, homem de ama-

nha, j& com uma chusma de pretenden-

tes em volta dele, encheu-se de orgulho

e fez-se acompanhar, ate Toledo, por os-

tentosa cavalgada de cem figuras,— ca-
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valeiros, escudeiros e escaii90es— que o

serviam como a rei, um para a copa, ou-

tro para toalha, este para o escudo,

aquele para a lan9a. Pretendiapatentear

em Castela que era a primeira figura

portuguesa. Chega. D. JoSLo I agasalha-o

com o melhor acolhimento, pensa no que

Ihe propoem, aconselha-se com os sens e

responde que aceita ledamente, embora
entre ele e a infanta haja uma diferen^a

de vinte anos de idade.

Veem a Portugal o arcebispo de San-

tiago e, depois de demorados prepares,

firma-se em Salvaterra um longo con-

trato ^ em que, entre v^rias condi^Oes,

uma h^ que diz : se falecer D. Fernando,

emquanto el-rei de Castela viver e a in-

fanta nao tiver um fillio de catorze anos,

o regimento do reino de Portugal, tanto

na justi9a como nas mais cousas— «da

maior k mais pequena que a um reino

pertencem» — ser4 feito pela rainha

D. Leonor e por aqueles que ela ordenar

para sen conselho, como Regedor dos

ditos reinos. E ainda ; embora D. Beatriz
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reine, a justi9a, civel ou crime, al^adas

ou apelaQOes, ate ao ultimo desembargo,

serd executada por oficiais Portugueses

escolhidos por Leonor Teles, que tambem
fica com o direito de cunhar moeda ; e,

quando se reunissem Cortes em Portugal,

seriam feitas sob o goveruo de Leonor

Teles e do sen conselho. A rainhapensou

nela, na filha, ainda no Andeiro e . . . ; em
mais ninguem

!

(I E que dizia a tudo isto o bom povo

portugues ? Acabrunhado, tdrvo, proferia

somente quatro soturnas palavras satu-

radas de amargura, de desespero, de luto:

— ; A venda de Portugal

!

Dois meses depois, por um lindo dia

de Maio, Leonor Teles partiu de Salva-

terra acompanliada da infanta D. Beatriz,

sua filha, que ela ia entregar na fronteira

de Elvas, a D. Joao I, rei de Castela.
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D. Fernando, cada vez mais doente, nao

pOde seguir. Tristissimo, aproveitava

esta ausencia de Leonor para ficar s6 e

desabafar com o sen confidente, o chan-

celer Anes Foga9a, liniea pessoa que

escolheu pai'a sua companhia.

A infanta levava o conde Andeiro por

seu mordomo-mor ; Vasco Martins de

Melo, como copeiro ; oferecia-lhe a toalha

um filho deste ; e servia de escrivao da

puridade Joao Afonso. Camareira-mor

era Maria Afonso ;cuvilheira, a veLha Iria

Gon9alves ; e por donzelas iam, entre

outras, D. Isabel e D. Beatriz, filhas do

conde Alvaro Pires. Com Leonor Teles,

fazendo cortejo, seguiam arcebispos de

Portugal, bispos, Mestre de Aviz, de San-

tiago, de Cristo, os condes de Neiva, de

Viana, o prior do Hospital, o almirante

Pessanlia, D. Alvaro Pais de Castro,

Fernao Goncalves de Sousa, Goncalo

Vasques de Azevedo,Nuno Alvares, Fer-

nao Pereira e muitos outros grandes fi-

dalgos do reino, cada um com seus escu-

deiros e suas bestas de sela.
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Os homens iam a cavalo, as donas em
andas ; e as donzelas, de faldas sobreer-

guidas, montavam mansas mulas de via-

gem. Atrds seguia um regimento de cria-

dos dos reis e dos fidalgos, conduzindo

r^cuas de azemolas carregadas com os

vdrios prepares da viagem, aprestos de

arraial, tendas, comestiveis e areas en-

couradas, cheias de reliquias, de para-

mentos sagrados, de trajes e de presentes.

Em Extremoz, descansaram uns dias

;

depois avan9aram para Elvas.

Ao mesmo tempo chegava a Badajoz

o rei de Castela. Vinlia tambem muito

acompanhado de infantes, de prelados,

de Mestres, de condes, de condessas.

Ratificaram-se os tratos na catedral

de Badajoz, solene e juradamente, tan-

gendo as testemunhas a h6stia consa-

grada, posta em patena brilliante, que

um bispo mitrado, revestido de pontifical,

sustentava em suas maos cal9adas de

quirotecas carmesins, tecidas de ouro.

No dia seguinte, veio o rei de Castela

para o seu arraial de tendas"', p6sto junto
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do da rainha de Portugal, ks portas da

cidade, na ribeira do Chinches, para

onde k mesma hora se dirigia a rainha

Leonor Teles, com a infanta, acompa-

nhada de ricos-horaens e cavaleiros. No
caminho encontraram-se as duas comi-

tivas. O rei de Castela apeou-se, reve-

renciou a infanta e a rainha de Portugal,

e tomou de redea a mula branca em que

esta montava.

Leonor Teles, alta e donairosa, irra-

diando rialeza e galanice, vestia um saio

faldado de seda lil4s bordada com bala-

ches e perolas ; e o tom cdrdeo do veu de

seda fina, que Ihe envolvia a cabe9a de

entoucado alto nos cabelos em band6s,

ligava-se, com suavidade, ao cobreado

dos sens opulentos cabelos ruivos e mis-

teriosos. Havia sorriso nas sombras do

seu rosto, sedu9ao nas pregas pequeninas

dos cantos da sua b6ca florida, e magia

nos olhos verdes. A luz branda dessa

hora parecia esmaltar sua pele branca de

magn61ia, modelando-lhe a cabe^a airosa

com infinite carinho. E todo o seu corpo,
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cheiroso com o perfume tonto dos cipres

de dona, espalhava graca e perturba9ao.

Na tenda regia o cardial de Aragao

recebeu os noivos por palavras de pre-

sente, segundo o rito da Igreja cat61ica;

e logo no domingo seguinte se repetiu

este acto solenemente, na catedral de

Badajoz, para onde os reis e suas comi-

tivas se dirigiram.

Na frente, com os sinais e leOes deCas-

tela nos peitos das dalm^ticas, iam arau-

tos a soar trombetas e pipias,— abradar

fausto e alegria. rei de Castela, sob um
p^lio, montava cavalo negro com capa-

razao de gala. Vinha armado de loriga,

coxotes, caneleiras, sapatos de bico e

sobreveste de brocado; trazia manto

ro^agante de purpureada tela de ouro,

aberto, forrado de martas ; na mao um
scetro de ouro, e na cabeca uma coroa

de pedrarias. A seu lado esquerdo, a pe-

quenina infanta D. Beatrizmontadanum

cavalo branco, alvissimo, ajaezado de

freios dourados, cordOes de seda, bridas

largas, peitoral e topeiras carmesins,
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meio coberto de gualdrapas de faifalhu-

das faldas que quase chegavam ao chao.

A rainhazinha, de doze anos, posta em
andilhas marchetadas e douradas, vinha

vestida de um pelote de cendal rosado,

saia de gibeci, cinta de esmalte e borze-

guins vermelhos, obrados de aljdfares e

rubis, d(3 que sc via uina pontiiiha bri-

Ihante na estribeira mourisca. Nos cabe-

los louros, s6bre umarededesedabranca

semeada de perolas, trazia coroa de ouro,

com pedras citrinas ; e dos ombros sua-

ves caia-lhe um manto de e.scaiiata, for-

rado de arminhos, tendido, a cobrir as

ancas largas do palafrem. Ensombrava-a

um p^lio escarchado de fios de ouro, a

cujas varas pegavam o rei da Arme-
nia, o Mestre de Aviz, o infante de

Navarra e um nobre de Castela. Gran-

des senhores levavam o animal de re-

dea.

O estribeiro montava uma faca-murse-

la, muito preta, guarnida com arreios de

veludo verde, bordados e chapeados de

argent^ria branca. Esvoa9avam no ar os

18
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mantos brancos e vermellios dos Mestres

p tremulavam seus pendOes quarteados,

com as cruzes encarnadas e verdes, as

mesmas que se broslavam nos peitos e

nos ombros das dalm^ticas de seda dos

cavaleiros das suas ordens, que com eles

seguiam. lam no cortejo condes, com seus

colares de ouro e suas divisas, grandes

donas, condessas, donzelas, e escudeiros

em suas mulas, vestidos de gibSes car-

mesins bordados de prata, e saios cur-

tos, franceses, de veludo alionado, cal^as

de gran, espada em cinta rica, sapatos

de ponta, e na cabepa sombreiros de ve-

ludo negro com sua bola em cima. Atras,

pajens em cavalos de brida. Pe^as de

gente castelhana, em grande alegria,

cantavam e dan9avam tocando seus tre-

belhos. As janelas, cheias de donas, es-

tavam colgadas de panos de ouro e de

seda. E todo o caminho fdra juncado

de espadanas verdes e de cheiroso fun-

cho.

A' porta da Se, esperavam-nos o arce-

bispo de Sevilha, os bispos de Avila, de

I
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Coira, de Badajoz, e os bispos Portugue-

ses de Lisboa, de Coimbra, da Guarda, e

alta clerezia. O arcebispo de Sevilha, to-

mando as maos dos noivos e envolven-

do-as carinhosamente na sua estola de

ouro, perfumada de incenso, disse-lhes as

palavi'as que a Igreja jde Roma ordena

e, sorrindo com beatitude, uniu-os sob a

sua ben^ao crucifigiada. Depois, organi-

zou-se um cortejo e todos subiram a

nave, em filas, atras de cruzes al^adas.

Os diaconos baloucavam turibulos de

prata, de onde saiam baforadas defumo

santo ; os coreiros entoavam antifonas

;

e o 6rgao gemia uma marcha celeste.

Seguiu-se a missa, com di^cono e

subdi^cono, que os reis, em estrados co-

bertos de maromaques, ouviram, parte

sentados em cadeiras goticas de altas

espaldas, parte ajoelhados em cabe9ais

obrados de ouro. Do outro lado, estavam

OS bispos, em faldist6rios cobertos de

panos ricos, e suas vestimentas e mi-

tras eram adobadas de alj6fares e sa-

fres.
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No arraial, sob grande tenda, houve

banquete de muitas iguarias, nianjares e

vinhos de houra ; ^ tarde, justas, torneios,

niachatins ; e pela noite o arcebispo de

Sevilha veio h guarnida tenda dos reis

de Castela, no meio de v^rios prelados

com tochas acesas, benzer o t^lamo, bem
conigido, dos regios noivos. Fora, coros

de bailadeiras, foliavam ao som das cito-

las e das soalhas.

Os fidalgos Portugueses foram presen-

teados, pelo rei de Castela, com cavalos,

j6ias, panos de ouro, veeiros e valanci-

nas finissimas. As festas, com novos jan-

tares, jogos,.tavolado, cantos e dan^as

populares, prolongaram-se por varies

dias ate ks despedidas, quando Leonor

Teles e os seus regressaram a Portugal,

e OS reis de Castela ks suas terras, me-

tendo por dentro do reino de Leao, sem-

pre no meio de cantares, trebelbos e ale-

grias das gentes que, em paradas, os

esperavam nas bdcas dos caminhos e ks

portas das cidades, sob arcos de ver-

dura, de onde choviam flores ;— povo
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amigo, limpando-lhes as ruas e cobrin-

do-as de junquilhos perfumados.

* *

Emquanto Leonor Teles, nas bodas de

Elvas, ao lado do conde Andeiro e entre

OS grandes das cdrtes de Portugal e de

Castela, espanejava seu orgulho de rai-

nlia e o donaire da sua consciente beleza

de mulher sedutora;— D. Fernando, em
Almada, cada vez mais doente, com re-

petidos ataques de falta de ar no peito

5co, e frouxos de tosse funda a descon-

junt^-lo todo, mofinento moia consigo

proprio as dores das suspeitas que Ihe

causavam as intimidades da rainha com
o Andeiro. Era o ciume carnal, bruto e

mau, que tudo transforma em fel, enve-

nenando os sentidos, as palavras, os ges-

tos. O seu 6dio a Leonor era feito de

muitas pe9as contradit6rias, amassado

de inferno e de amor ; o 6dio ao Andeiro,

dsse era nitidamente 6dio, sem mistura:
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—
i
coipo inclinado sCbre a vitima, olhos

em chama, maos em garra, b6ca hiante,

dentes rangentes insaci^veis de morder?

de rasgar, de estracinhar!

Confiante, tinha aceitado o casamento

de sua filha com D. Joao I de Castela,

sem ver o exacto sentido politico de tal

concerto. Via-o agora e ainda todos os

perigos que dai, no futuro, poderiam

advir para o reino. jEra tarde!

(jE que pensariam da sua honra,

quando soubessem deste casamento, o

rei de Inglaterra e o conde de Cambri-

dge? A remoer nisto, e confidenciando

tao amargurados pesares ao seu intimo

Louren90 Anes Foga9a, com ele combi-

nou mandar chamar Rui Cravo e logo o

fazer partir para Inglaterra, levando, da

parte de D. Fernando, o recado de que

esse casamento nao f6ra feito a contento

do rei, e que, por isso, o desculpasse, pe-

dindo-lhe a continua9ao da amizade de

antes, mantendo-se os tratos da alianpa

ajustada. jMal supunha D. Fernando que

Ricardo II de Inglaterra escarneceria do
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seu recado, e que o conde de Cambridge

nem mesmo havia de receber o enviado

do rei de Portugal!

; Aonde essa mulher o levava

!

(j E o Andeiro ? rei fechava os olhos

para o ver melhor, e entao a figura do fi-

dalgo galego, com o seu olhar brilhante

e o permanente sorriso de triunfador,

siias maneiras impertinentemente mesu-

radas, falsissimas, sacudia-o todo, num
movimento de antipatia repulsiva, de c6-

lera concentrada, fazendo-o ranger os

deLtes, tumultuando-lhe o sangue e man-

chaido-lhe a alma doce com as n6doas

da maldade rancorosa. Num desses me-

mento s, planeou D. Fernando mandar
matar o Andeiro pelo Mestre de Aviz

que odiava o valido. Para isso instruiu

seu escrivao de puridade, que logo es-

creveu uma carta e a trouxe ao rei para

assinar, nao sem que liumildemente lem-

brasse cauteloso, a D. Fernando, o in-

conveniente de dar tao alto cargo ao

Mestre de Aviz, que, se ate ali era es-

timado pelo povo, mais o seria ama-
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iiha, matando o Andeiro— tao detes-

tado.

— Esguarde nisso el-rei, meu Senhor.

D. Fernando, que nao gostava do Mes-

tre, considerou nas palavras do seu mo90
de escrivaninha, deu-lhe razao, e rasgou

em bocados, rancorosamente, esseperga-

minho em que estava lavrada a senten9a

de morte do seu figadal inimigo. rei eu-

contraria outro meio e escoUieria outro

pulso para cravar o bulhao assassino.

—
i
Um dia, um dia ! — amea9ava o rei?

confiando no futuro, certo de que, gua-

rescido, tinha diante de si muito teaipo

para realizar os seus instintos de vin-

gan^a.

; Pobre doente com dias contados

!

Neste comenos, regressa de Elvas a

rainlia Leonor Teles. D. Fernando, que

se sente melhorar— ; melhorar, para mor-

rer!— quer que o trausportem de Al-

mada a Lisboa. Mas o rei tem um infi-

nito pudor dos males do seu corpo ar-

ruinado e afeado pela etiguidade— jele
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que tao formoso se soubera! Nao, nao

quer que o seu povo o veja assim seco e

escaveirado, e, mais do que isso, Ihe

perscrute a alina macerada pelas diivi-

das da vergonha de sua honra. Vird de

noite e esconsamente. Ninguem o verd.

Jd um merenc6rio bando de atambores,

rufando em surdina, como se crepes ne-

gros Ihes abafassem o som, entoa, sob os

balcQes, nas ruelas da cidade, a anun-

ciar que depois do anoitecer pessoa al-

guma saia d rua, se fechem todas as por-

tas, se cerrem tOdas as janelas, postigos

e adufas, e que nao se acenda em casa

tocha ou candeia— que a quieta^ao seja

profunda. E' a trdgica procissao do silen-

cio e da treva— ; da morte ! Vai passar

no cais das Naus e nas sombrias betes-

gas da encosta da Alca^ova
; o fiinebre

cortejo de um rei moribundo, com a alma

em farrapos

!

Nessa noite atravessou o Tejo, de Al-

mada para Lisboa, um batel negro, tol-

dado, indo deitado dentro dele, em alma-

draquexas, o esqueletico doente, cujos
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olhos febris luzem no escuro dessa noite

fria e humida, que apunhala o peito do

rei a resfolegar em ^nsia estertorosa.

Ninguem fala. Os remos coaxam, lentos

e ritmicos, na ^gua negra. No silencio

triste e respeitoso ouve-se a respira9ao

sibilada do rei que, «doliente de dolen-

cia)), alagado de melancolia, consigo pr6-

prio a monologar as queixas do seu es-

plrito, vai olhando as 4guas do rio a tre-

mulirem chuveiros de estrelas. Distante)

Lisboa e uma mancha de tinta negra,—
um monticulo recortado, no alto, pelos

torreOes da Alcdcova.

*

Vai quase no fim o magoado mes de

Outubro desse ano de oitenta e tres "^

Num largo catre, nos Pa9os de Apar

Sao Martinho, o rei hirto contra a cabe-

ceira, entre almofadas altas, mal pode

respirar. Maos de ferro Ihe oprimem o

peito vazio. Cerca-o a rainha, a corte, o

Andeiro. pungimento e sincero em to-
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dos. rei, com ar quebrado, ollia sereno

para o conde de Ourem. E' o momento

bom — ultimo da vida e primeiro da

morte— em que todos os rancores sc

escoam. fiste olhar de bondade impres-

siona mais penetrantemente o Andeiro

do que se f6ra um olhar de c61era. Os

outros, que cercam o leito do rei, olham-

-no tambem, mas, vivos, suas expressSes

sao severas e varam de lado a lado o fa-

vorito, que ve e ouve os odios de todos

OS que enchem a camara. Reconliece que

nSo deve estar ali. Sai. Apresta-se r^pi-

damente. Desce ao p^fcio e, montando a

cavalo, parte a galope, no meio de cria-

dos, de que ele havia assaz, para as suas

terras de Ourem.

rei,' confessado e comungado, est^

penitentemente revestido com a estame-

nha pobrissima do h^bito de Sao Fran-

cisco. Aproxima-se o momento extremo.

Ouvem-se sinos piedosos rogando ora-

95es. Passam na rua clamores de frades

e de clerigos em procissao. Leonor Teles

tem doces palavras, sorrisos bons, cari-
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ciosos cuidados para o rei moribundo*

branco como os len96is. D. Fernando

considera na rainha, com um sorriso

suave, fatigadissimo, a desfolhar-se-

Aperta na dela sua mao gelada, mas
ainda enternecida. Diante do seu espi-

rito em bruma, passam, entre fumos, os

tempos saudosos dos seus primeiros

amores. . . Quase j^ a enevoar-se a iris

de azul desmaiado, sorri ainda kquele

engano de ouro a que foi constante. E
Leonor, a md, a diab61ica, teve nesse

momento a piedade divina dos olhares

compassivos, dos sorrisos em flor— 61eo

da extrema-un9ao do carinho derradei-

ro, que prolongou a expressSLo enamo-

rada do rei, formoso e mal-avindo, a fi-

nar-se com os olhos aleitados nas nevoas

da morte. D. Fernando, contrito, a bal-

buciar os Artigos da Fe, morre com a

cabe^a fria posta no colo branco e quente

de Leonor Teles— ; ultimo afago, ul-

tima mentira, mas mentira bela, porque

fez tremeluzir ainda, nessa alma a par-

tir-se do corpo, um bruxuleio de iiusao!...
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DiAS depois, na reguarda de arautos

a tocar em atambores, um grupo
• de fidalgos, a cavalo, trazendo o

conde de Ceia o pendao das qninas al-

9ado nas suas maos enluvadas, saia dos

Pa90s de Apar Sao Martinho, descendo,

a tropear, as estreitas ruas de Lisboa, ate

ao terreiro da Se, parando ai e pregoan-

do, em voz altissonante, este brado agou-

rento que causava calafrios nos liais co-

ra90es Portugueses

:

— Arraial, arraial, arraial j)ela rainha

D. Beatriz de Portugal, nossa Senhora.

Era a visao do senhorio de Castela—
o pesadelo antigo e sempre presente,

feito corpo, vivo, em pe, que surgia, num
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fantasma forruid^vel e tremendo, ante os

olhos apreensivos dos bons amigos desta

terra, vexando-lhes e oprimindo-lhes as

almas livres. Ninguem correspondia ao

pregao. Turvavam-se os coracOes. ar

era pesado ; a luz, de luto.

bando estacara. Cruzavam-se noti-

cias desencontradas. Na Baixa, havia

motins. J4 da Rua-Nova subiam grupos

populares alvorotados. Formavam-se ma-
gotes de gentes em volta dos escudeiros

e dos fidalgos. Protestava-se contra o

pregao que nao queriam ouvir—
;
que os

anuviava, os enfurecia, os apunhalava!

—
« i E a entrega de Portugal ! »— rfjE o

reino dado aos castelhanos !
»— « ;E quan-

to sangue custou o reino para ser filhado

aos mouros!»— «iPassamos a ser cati-

V03 ! »— (qEm md hora, nunca, nunca !

»

Assim bradavam colericas e desvaira-

das vozes.

povo considerava tudo aquilo uma
trai9ao dos grandes— da rainha, dos

conselheiros, dos fidalgos. Portugal nao

era deles. ; Portugal nao se vendia!
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—
i
Ninguem aqui se torna castelhano

!

E a revolta, brava e dolorosa, explode

em todos os cora^oes. As ruas impre-

gnam-se de pragas, de fiirias, de 6dios. O
ar e espesso de c61eras e agitado de ener-

gias.

J4 OS atambores emmudecem, e os

pregoeiros calam suas vozes, nao se atre-

vendo a bradar. Mas dos Paces veein

terminantes ordens da rainha para que

o bando prossiga.

Um fidalgo explica ao povo que tudo

aquilo est4 estipulado nos tratos lilti-

mamente concertados entre D. Joao I e

D. Fernando, que Deus tinha em sua gl6-

ria. H4 que cumprir-se.

Mas estas razOes nao calam no pensar,

nem no sentir do povo, uma vez que nao

f6ra ele quem fizera semelhantes tratos,

para os quais ninguem o ouviu nem con-

sultou. vozerio e agora atroador. Ele-

vam-se punhos cerrados para os homens
do bando, cobrindo-os de insultos. Entao

o conde D. Alvaro Pires de Castro, que

busca acalmar os mais exaltados, pede
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silencio para falar, pois julga haver en-

contrado ura meio de lanQar o bando,

que a todos satisfard:

—
i
Arraial, arraial, arraial por cujof6r

o reino!

conde peiisa no seu sobrinho D. Joao;

mas o povo, que nao entende semelhante

reserva de pensamento politico, protesta

de novo, nao aceitando tal pregSto. E a

grita e o alevanto sao cada vez maio-

res.

A' liora em que isto acontece em Lis-

boa, o povo de Santarem alvorota-se,

protestando contra o alcaide-menor que,

k frente de sessenta homens de cavalo,

descera do castelo, de bandeira desfral-

dada, a pregoar pela rainha D. Beatriz.

brado e recebido por magotes de povo

com absolute silencio. E' umanobreforma

de protesto. E porque o alcaide insiste,

um «refece peliteiro)) desembainha a es-

pada e pOe-se k frente de um rancho de

exaltados, gritando :— ; Matemos o al-

caide, matemos o alcaide!
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Mas o alcaide esporeia o cavalo, foge

a galope, galga a ponte levadi9a e fe-

cha-se seguramente dentro do castelo.

povoleu percorre entao as ruas, enomeio

de dicliotes e assuadas furiosas contra

OS grandes, e de gritos contra Castela>

proclama o nome do infante D. Joao'

ali^s ausente de Portugal:

—
i
Viva o infante D. Joao

!

Eis cliefe que o povo escolhe e pre-

fere, pois, alem de ser filho lidimo de um

.

rei que a gente portuguesa muito amou
por muita justica Ihe dever, e mo^o ale-

gre, franco, Ihano— de fei^ao.

Em Elvas, ha semelhantes inotins 6

protestos. O povo encontra ai uma for-

mula ampla, repleta de patria, que o sa*

tisfaz

:

—
i
Arraial, arraial, arraial— por Por-

tugal !

Esta, sim, era certa, porque dentro

dela cabia todo o cora9ao portugues. A
alma do povo estava clieia ate k boca.

la explodir. file tinha assistido, calado,

19
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a todas as combina^Oes, mais on iinenos

ocultas, que os grandes concertavam em
Castela. fazendo e desfazendo casamen-

tos a D. Beatriz, ora com o fillio de

D. Hemique II, ora com D. Fernando,

por fim com D. Joao I; e sempre o reino

de Portugal— ; tao amado !— se oferecia

em dote da infanta. NSio podia ser. Era

uma entrega,— ! uma vDissima trai9ao

!

*

* *

Estes e outros protestos desgostavam

Leonor Teles, que, sentindo-se desesti-

mada, queria agora, mais do que nunca,

sustentar-se no trono e a contento de

todos. Para agradar ao povo, tinha res-

pondido ks peti9Ses que ele Ihe dirigira,

dizendo-lhe, ledamente, que estaria sem-

pre a seu lado ; e logo consentiu, sem vi-

sivel protesto, na encoberta tutoria que

Ihe apresentaram :— a formacao de urn

conselho, junto dela, de homens bons.
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Pi'ometeu regular o caso da pousadoria

dos fidalgos e ainda o dos judeus no

exercicio dos cargos piiblicos. Para, por

suas aparencias, conquistar as gentes,

cobriu-se de rigoroso d6, tomando atitu-

des doridas e expressOes chorosas, pela

perda do sen imuito araado marido e se-

nlior ! Empregava, assim, mil artificios e

mentiras, buscando construir simpatias

entre o povo— o povo que ela sempre

abandonara, detestara e maltratara. jEra

tarde

!

Quanto aos fidalgos adversos, com es-

ses f4cil Ihe foi : conquistou-os com hon-

ras, lugares, dinheiro ;— a sua conhecida

maneira de sempre. Por este lado, con-

siderava-se segura.

Alem disto, tinha Castela. As suas for-

tes liga95es politicas com D. Joao I fir-

mavam-na no trono de Portugal,— disso

estava certa. Como ela, pensavam mui-

tos e muitos fidalgos Portugueses, almas

sem p^tria, desvigoradas, desonradas, a

quern nao repugnava a absorpQao de

Portugal pelo reino de Castela. O car4-
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cter destes nunca descera tanto, desde

que Portugal era Portugal.

Tendo tudo assim disposto durante as

primeiras semanas em seguida h morte

do rei, preparou-se Leonor para, no trin-

t^rio do 6bito, fazer parada das suas con-

quistas— das suas for^as. Quanto o en-

terro de D. Fernando tinha sido humilde,

nao comparecendo Leonor Teles, no re-

ceio de que a exibicao das suas falsas

l^grimas insultasse as gentes— tanto ela

queria agora que as exequias f6ssem ma-

jestosas, para, por um lado, satisfazer ao

povo, por outro, Ihe patentear o numero

e a importancia dos fidalgos que tinha

por si. Eram muitos, ; vergonliosamente

!

Escreve entao para todo o reino. Quer

reunir em Lisboa muitos fidalgos, muitos

prelados, todas as Ordens, basta clere-

zia. Convida. Ordena. Ela f6ra, pelo tes-

tamento do rei e pelos tratos de Castela,

senhorizada Regedor do reino, em plena

jurisdicao. Que todos o saibam e vejam.

Manda tambem recado a Nuno Alvares,
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que est4 nas suas terras de Entre Douro

e Minho. Leonor sabe que esse rapaz ar-

dido, que ela conheceu tamanino e de sua

mao armou cavaleiro, anda descontente

e achegado ao Mestre. E' precise capt^-lo.

Estava, porem, longe de pensar quanto

a situa^ao de Portugal, pelos perigosis-

simos tratos feitos em Castela, trazia em
trevoso cuidado o cora9ao puro desse

mo^o a queimar-se no amor louco pela

terra onde se criou. Naquela hora in-

quieta de sinistra amea9a para Portu-

gal, Nuno Alvares, mistico, sentia em si

a missao de um enviado, em quem Deus

acumulara energias, para conduzir a

guerra e ao triunfo o povo bom de um
pequeno reino cristao, que queria viver

sobre si, absolutamente livre.
\ que essa

alma religiosa sofre ! No seu cora9ao toca

a rebate. Ja sens ouvidos alucinados ou-

vem, ao longe, o som de guerra das trom-

betas castelhanas e o tropel de mil patas

de cavalos, estrondeando no chao; ja

sens olhos veem, das bandas do Levan-

te, entre nuvens de p6 e esventolados
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pendOes com figuras e divisas aurifigia-

das, um preamar de capelos brilhantes

e uma floresta viva de piques e lan9as

— furacao maldito, investindo cego con-

tra a p^tria muito amada para a esma-

gar, veneer, absorver. Essa alma her6ica

arde em febre— ; delira

!

Nuno Alvares vem ao trintario e traz

consigo trinta homens escudados, afoi-

tos e fidelissimos. Prevenira-se. Ninguem

se apresentou assim.

Veio tambem o prior do Hospital; e

veio o Andeiro— o refugiado de Ourem
— que Leonor convidara, para que se

nao interpretasse mal a sua ausencia.

*
"

* *

O trintario foi aberto e as exequias

correram riais e serenas. Rezaram-se mi-

Ihares de missas. Os fidalgos, numero-

sos, cercaram a rainha, que, sentindo-se

forte e defendida, se afoitou a cousas que

um mes antes nao se atreveria a fazer.
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Assim, aposentou nos Pa^os o conde de

Ouiera e p6-lo a despachar consigo ; e,

dias depois, enviava-o a Castela, como
sen embaixador, para informar D. Joao I

do que se passava, e de como tinham sido

aceitas as cartas que Ihe mandara, pelo

seu enviado Afonso Lopes Texada, ares-

peito dos direitos que ele tinha ao trono

portugues.

O Andeiro iiupava de soberba e de

aud^cia. Considerava-se o homem indis-

pens^vel que tudo tern na mao. Muitos

fidalgos, despeitados, odiavam-no ; uma
vez, porem, na frente dele, tudo eram
sorrisos, gentis conteuen^as e humilda-

des, porque o Andeiro era agora amaior
fdrpa dos Papos. E, assim, dia a dia,

cresce em volta dele o mimero dos ami-

gos, dos admiradores, dos louvaminhei-

ros. No entanto, o Andeiro nao ignora

que tern inimigos"^ e, por isso, jamais se

desacompanha dos seus trinta escudei-

ros de cote, bem armados.

Leonor Teles, julgando-se defendida,
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e mais confiante. ; Eugano ! — a conjuia

est^ maquinada. Preparam-na algunsfi-

dalgos e homens bons que, sem saberem

uns dos outros, se encontram batendo k

porta do mesmo chefe que buscam. A
iniciativa, no campo dos nobres, cabe a

Nuno Alvares, que entende que se deve

comecar por fazer desaparecer o Andei-

ro,— primeiro golpe contra o orgulho

da rainlia— e o escolhido por ele, para

o matar, e o Mestre de Aviz. Nuno fala

a D. Joao, que Ihe diz que sim, mas logo

no mesmo dia se arrepende. Nuno enfa-

rece-se. S§.o dois feitios inteiramente di-

ferentes : quanto um— o do Mestre— e

sereno, tanto o do outro e arrebatado.

Um ve, pensando ; outro, sonhando. As
indecis5es do Mestre repugnam a Nuno
Alvares, que, anojadlssimo, resolve ir

procurar seu irmao a Santarem. ; Vai fu-

rioso ! Em Pontevel encontra-se com o

prior do Hospital. Explode. O prior re-

preende-o. Nao se entendem. Em Santa-

rem, insiste com o irmao para ser pelo

Mestre contra a ^-ainha e contra Castela.
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E o irmao, politico e interesseiro, res-

ponde-llie desabridamente

:

— jRazoas sem siso ! E voltou-lhe as

costas.

Nuno apela para outro irmao seu—
Diogo. Con^ence-o. Mas 'tambem este,

pouco depois, muda de parecer e 1^ vai

para o partido do prior,
i
Como Nuno e

diferente dos irmaos e dos mais homens

!

Num momento de esmorecimento, pensa

em montar a cavalo e abalar para as

suas terras de entre Douro e Minho e

nelas se refugiar— para sempre. Mas ja

o seu cora9ao de guerreiro bate formi-

d^velmente, retinindo em timbres de ar-

dor e de confian^a. A sua alma de her6i

reage. Entao, esporeia o cavalo e volta

para Lisboa, a galope, no meio de um
punhado de homens — sens escudeiros

valentes e liais. Vai decidido a tudo.

* *

Por seu lado, o povo, aflito, buscando

chefe, procura, para se aconselhar, um
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velho de grande fama, antigo chanceler

de D. Pedro e D. Fernando, vivendo

agora afastado, desgostoso e entorpecido

pela gota dolorosa que o algema, meses

seguidos, ao sen catre e h sua cadeira

de enfdrmo. Este velho ouve o povo e

concorda com os sens desejos e aspira-

9C)es. Conjurando, procura o Mestre de

Aviz e com ele combina a morte do An-
deiro, prontificando-se a p6r em volta de

D. Joao a gente de Lisboa.

O Mestre interroga-o com os olhos ; e

logo o velho, olhando em roda, Ihe ex-

p5e, em voz baixa, o estratagema. jPare-

cia excelente

!

Tudo ficou combinado
;
porem, dias

depois, o cauteloso D. Joao apresentou

suas diividas, seus receios de malogro.

Entre v^rias cousas, dizia:

—Arainha tern por si Castela. .

.

Muitos fidalgos . . ; alcaides . . ;— j era um
risco!

Mas Mestre nao dizia tudo. Nunca a

reserva deste reservado foi tao meticu-

losa. E' que, alem dos seus sinceros re-
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ceios pela empresa e do sea natural de-

sajeito em p6r maos em alguem, liavia

ainda a repugnancia em ser desagradd-

vel a Leonor Teles, nao s6 por, desde

muito, sentir um pouco de discreta e

oculta bemquerenpa por ela, mas ainda

porque, politico, muito Ihe convinha es-

tar de acdrdo com Leonor: — beijar-lhe

a mao, emquanto a nao pudesse apertar,

esmagar, inutilizar. E estimaria ainda

que a rainha continuasse a viver na ilu-

sao de que ele a amava, e se deixaria do-

minar por ela. Ora, ferir o Andeiro, era

ferir Leonor.

Tudo isto misturado levou D. Joao a,

dias antes, desculpando a rainha, ponde-

rar a Rui Pereira, quando este insistia

com ele para acabar com o Andeiro:

—A mim parece que j4 se fala menos
de Leonor Teles com esse . . .

Ficava-se. Desviava os olhos. Esse era

o Andeiro, e o Mestre jnem o nome Ihe

queria pronunciar

!

Rui afirmou-lhe entao que os dois con-

tinuavam na maior intimidade : estavam
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conluiados— ua politica e no mais—
para tudo.

— E' mister acabar com ele,— insistia

Rui Pereira.

Mestre hesitava. E logo o outro

:

— E' o homem principal que negoceia

o reino com Castela.

E, ao ouvido, dizia-lhe que contasse

com ele; que estaria a seu lado; que

nao o abandonaria um momento.

Mestre, olliando-o nos olhos, ouviu-o

calado, meditou muito e, por fim, respon-

deu-Ihe

:

—Avisai Nuno Alvares. Disponde tudo

para amanha.

Assim se fez.

A' ultima hora, porem, o Mestre faltou.

Era a imagem de Leonor aperturb4-lo...;

era o politico acauteladissimo a medir o

alcance de seus passos prudentes.

*

Passam-se dias. Em volta do Mestre

continuam pressOes constantes, tenden-
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tes a Icvd-lo a realizar o que esse grupo,

de fidalgos e homens bons, planeava, e

era da vontade de Nuno Alvares, do ve-

Iho Alvaro Pais, de Rui Pereira e de

outros. cometimento devia ser feito

pelo Mestre. S6 ele daria ao acto a gran-

deza e a sigDifica9ao politica de que este

precisava, conquistando D. JoEo, assim,

o necessirio partido dopovo,— principal

elemento na revolta a fazer-se— e ainda

a estima dos homens de boa fazenda e

de fei9ao.

Mas o Mestre continua a hesitar ; e sem

querer sair da situa^ao espectante em
que se colocara, resolve-se a cumprir as

ordens da rainha, que, sagaz, o mandara
seguir para as terras do seu Mestrado,

como fronteiro. Partiu. Tinha p6sto de

parte a idea de matar o Andeiro. Caval-

gou algumas leguas e foi apousar k aldeia

de Santo Ant6nio. Todo o caminho cogi-

tou no caso, A sua situa9ao era extrema-

mente melindrosa. Os tres homens que

naquele momento tinha em si— o poli-

tico, cavaleiro, o afeicoado — reuni-
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ram-se em conselho na sua consciencia,

e discutiram ruaduramente. politico

considerou que perderia uma ocasiao

unica de ganhar para si o conceito dos

homens bons, que sentia afastados, e o

entusiasmo do povo, que se alcan9a com
a fdr^a e o prestigio que resultam de uma
accao bem planeada e bem realizada; o

cavaleiro preguntou o que diriam os con-

luiados a quern ele assegurara a execu-

9^0 do prometimento, sobretudo o que

pensaria o seu amigo Nunc Alvares ; e o

afei^oado a Leonor so viu diante de si a

figura, palida, repulsiva, mas vitoriosa-

mente sorridente, do detestavel Andeiro,

favorito, recebendo de Leonor os seus

.melhores favores e as suas mais intimas

gra9as. Entao, decidiu-se a voltar k ci-

dade e matar o Andeiro.

Nessa mesma noite mandou a Lisboa

avisar a rainha de que regressaria para

concertar com ela o melhor modo de se

haver no cargo da defensSo dafronteira,

que ela Ihe entregara. Legitimava, assim,
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a sua volta— a sua inesperada entrada

nos Pa90.s. Afastaria suspeitas, e a rai-

iiha recebe-lo-ia logo, como era mister.

Deitou-se, mas nao dormiu. politico

ia jogar uma grave cartada.
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No dia seguinte, antemanha, veio o

Mestre a Lisboa ; e como encon-

trasse no caminho, entre varios

amigos sens, Rui Pereira (que, vigiando

a indecisao de D. Joao, sempre estava

klerta), chamou-o de parte e logo Ihe disss

que mandasse um escudeiro adiante, a

correr, avisar o velho Alvaro Pais para

p6r em accao aquele combinado estrata-

gema, pois ia dali direito executar o que

ele sabia.

Mestre vestia armas, assim como os

vinte homens que o acompanhavam com
suas espadas cintas. Era manha alta,

quando chegaram aos Pa^os de Apar
20
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Sao Martinho. Estava tudo fechado. Pas-

seavam besteiros, fazendo a ronda. A
escolta desmontou ; e emquanto, seguindo

D. Joao, subiam as escaleiras de pedra,

tinindo suas esporas de ferro, estes ho-

mens, suspeitosos do que se ia passar,

segredavam entre si:

— Mestre vai matar o Andeiro.

— Tambem mo diz o cora9ao.

Porem, nada sabiam ao certo.

No patamar, o Mestre bateu e a porta

abriu-se; e como o porteiro so quisesse

deixar passar D. JoSlo, este afastou-o

para o lado, e todos, atravessando a sala,

penetraram de roldao a estreita porta

ogival, que dava para uma quadra de

tijolos espinhados, com alcatifas ^rabes

de las variegadas e espessas, onde os

passos se abafavam. Na sua c§,mara, col-

gada de Razes, de alto teto cairelado de

ouro, com as armas de Portugal a c6res

e a metais, Leonor Teles estava sentada

numa cadeira de espaldas, tendo em t6mo
do estrado, coberto de panos finos, suas

donas e donzelas ; e k roda, em bancos,

i
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OS condes D. Afonso Teles, D. Alvaro

Pires, e os fidalgos D. Fernao Afonso e

D. Vasco Peres. Vestido de gibao encar-

nado, tabardo com alhetas e mangas, de

joelhos, o Andeiro conversava, mesurado

e malicioso, com a rainha que Ihe sorria

donairosa. Todos se levantaram, surpre-

sos e assustados, ante aquela entrada

siibita do Mestre, armado, k frente dos

sens companheiros. D. Joao parou, cur-

vou a cabe9a diante da rainha, humilde-

mente, em plena cortesia; em seguida,

cumprimentou os demais. Seu capelo de

a^o, sua cota, seus bracais, seus coxotes,

rebrilhavam como se fdssem de prata

polida. Em pe, com amao direita, cal^ada

em gocete, no punlio lavrado do bulhao

que trazia a cinta, esperava ordens.

Semelhante aspecto guerreiro alar-

mara a todos.

Leonor, tremendo, mas conseguindo

sorrir em plena mostran^a de bom de-

sejo, indicou-lhe, por um gesto grade,

que se sentasse ; e logo com b6ca dada e

voz de encanto

:
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— Irmao, (J a que tornaste?

O Mestre, pousando olhos falsos no

brocado do pelote de Leonor, respondeu

sereno

:

—A pedir-vos mais vassalos. Os que

me destes, para defender a comarca de

antre Tejo e Odiana, mui grossa de se-

nhores, nao bastam.

Leonor respirou fundo, sem desfazer o

sorriso; e, aparentando tranquilidade,

logo mandou chamar o seu escrivao para

se darem ordens afim de ser feito o que

D. Joao Ihe requeria.

Os espiritos assossegaram um pouco.

Mentres, o conde de Barcelos veio con-

versar com o Mestre. Convidava-o para

comer, quando Alvaro Pais se acercou,

repetindo-lhe igual convite. conde An-

deiro (que, a meia voz, conseguira dizer

aos companheiros que se fdssem armar)

veio de 1^, sorrindo muito cortes, e disse

alto, acentuando o gesto cordo e deci-

sivo

:

— Comigo e que o Mestre jantar4.

D. Joao a todos se escusou, dizendo:
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— O Meu vedor espera-me.

Da sua cadeira, Leonor, com os olhos

nos grupos, media os olhares, os gestos,

as palavras, preocupadissima, mas sor-

rindo, graciosa e dissimulada. As donas

entreolhavam-se. Gelava-se. Seguiu-se

um silencio funesto. Conversavam em
voz muito baixa. Ouvia-se Joao Goncal-

ves, escrivao dapuridade,folhear o grosso

in-folio dos vassalos. Mestre aprovei-

tou um momento para, dirigindo-se ao

conde D. Afonso Teles, Ihe dizer disfar-

^adamente

:

— Ivos daqui, que quero matar o An-
deiro.

conde, que sentia quanto poderia

ser preciso, cingiu-se ao Mestre e res-

pondeu-lhe tambem em voz baixa, junto

do ouvido

:

— Fico, para vos ajudar.

— Nao,— respondeu terminante o Mes-

tre.

Andeiro, desconfiado, olbando de es-

guellia, mordia o bigode, impaciente por

nao ver chegar os companheiros, que
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mandara armar. A todo o momento olha-

va para a porta de entrada, parecendo-

-llie ouvir passos na c§,mara vizinha.

Leonor Teles, percebendo a angiistia do

conde, comeQOu a ganhar tempo, conver-

sando ora com uns, ora com outros. De-

pois, fingindo examinar pelaprimeira vez

OS companlieirosde D. Joao, disse, como
a falar para todos, em censura leve

:

— Os ingleses hao o mui bom costume

de, em paz, nao trazerem armas, mas
sim boas roupas.

O Mestre ripostou pronto, com um sor-

riso de ironia

:

— Senhora, dizeis uma gran verdade,

mas pensai que eles fazem assim porque

andam quase sempre em guerra e, por

isso, Ihes apraz tirar as armas para des-

cansar. N6s, que temos sempre paz, se

na paz nao us^ssemos armas, ^ como ha-

veriamos, em tempo de guerra, de saber

usar delas ?

Leonor nao riu. Pensava agora, inquie-

ta, nos homens do Andeiro,
;
que nao clie-

gavam

!
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De novo a conversa calu.

Respirava-se mal. ar era espesso de

pressdgios . . . Oprimia.

Com o pretext© de serem horas de jan-

tar, cada um, atemorizado, foi saindo. Da
cCrte, poucos estavam na camara. An-

deiro, em brasas, j via-se s6 ! ^ Sepudesse

fugir ?
f?
Como ? Imaginou, entao, esta ma-

nha: aproximou-se de D. Joao e disse-lhe

insistentemente

:

— Comereis comigo. Est4 decidido.

Vou mandar fazer prestes.

E, sem mais, dirigiu-se para a porta.

Mas o Mestre, que Ihe espiava os pensa-

mentos e Ihe seguia os movimentos (como

Rui Pereira seguia os de D. Joao) p6s-se

diante dele, embargando-lhe os passos

:

— Nao vades. Preciso defalar-vos uma
cousa antes de sair.

O Andeiro empalideceu.

Mestre fez uma reverencia k rainha

e, tomando a mao do Andeiro, levou-o

para o salao contiguo, seguindo atr^s

deles, a pequena distancia, os compa-

nheiros de D. Joao, na frente dos quais
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ia Rui Pereira, com a mao resoluta no

punho da espada e os olhos agudosfitos

no grupo do Mestre e do Andeiro, que,

diante, de costas para eles, conversa-

vam. Junto de umajanela, pararam o

Mestre e o Andeiro. Os mais estacaram

tambem. Ouviu-se mal D. Joao dizer ao

Andeiro

:

— Conde, muito me admiro que ha-

jais traballiado para a minha desonra e

morte.
—

I Eu ? E' mentira,— disse vivamente

o Andeiro, voltando-se de frente para

D. Joao.

Siibito, o Mestre tirou do bulhao e vi-

brou-lho k cabe^a. Andeiro,- atordoa-

do, com a testa lanhada, corria para a

cS^mara da rainha, quando Rui Pereira,

saindo-lhe ao encontro, Ihejogou uma
certeira estocada ao cora^ao, varando-o

de lado a lado. Andeiro dobrou o joe-

Iho e caiu a golfar sangue pela bCca.

Os companheiros de D. JoS-o desembai-

nharam as espadas e iam cravd-las no

Andeiro, quando o Mestre, metendo-se
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entre eles, e levantando o bra90, bra-

dou:

— ; Estejam quedos I

No chao, o Andeiro, sempre a bolsar,

inorria numa po^a de sangue.

Os Pacos encheram-se de alvoroco e

de arruido. Donas e donzelas, fidalgos e

criados a gritar, fugiarn, espavoridos,

pelas janelas e pelos telhados.

D. Joao mandou fechar todas as por-

tas, ordenando que um pajem montasse

e fosse a galope, a bradar pelas ruas de

Lisboa:

—
i
Acorrede aos Pacos da rainha, que

matam o Mestre

!

Dai a pouco toda a cidade de Lisboa,

alvorotada, corria para os Pacos de Apar

Sao Martinlio, supondo que D. Joao f6ra

morto pelo Andeiro. Os sinos tocavam a

rebate. A grita enchia ruas e terreiros.

J^ a multidao ia invadir os Pacos, in-

cendi4-los, quando o Mestre apareceu

a uma janela e disse serenamente ks

gentes

:

— ; Sou vivo, amigos

!
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De baixo, o povo vitoriou-o com vivas

e palrnas. Em seguida, D. Joao desceu

as escaleiras dos Papos, montou, e por

todo o caminho, cercado de muito povo,

que Ihe tomava as r^deas do cavalo, foi

aclamado, com palavras comovidas, pelos

que o julgavam assassinado. Dos balcOes

baixos, alpendorados s6bre as vielas,

mo90s quase Ihe tocavam com a mao ; e

das janelas e dos eirados, donas, ace-

nando-lhe com lencos, diziam-lhe enter-

necidas

:

— ; Bento seja Deus que vos livrou de

tredores

!

Velhos, de cabelos brancos e faces quel-

madas, surgindo por cima dos muros dos

quintals, de entre vides invernosas, ace-

navam-lhe com as maos encarquilhadas,

dizendo, com ternura nos olhos e autori-

dade na voz

:

— jDai ao demo esses Pacos, Senhor!

E as mulheres, limpando as l^grimas

aos seus s^ios de estanforte, acrescen-

tavam

:

— jNao mais sejais 1^!
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Entretanto, diante do cadaver do con-

de Andeiro, jazendo numa pasta verme-

Iha de sangue, com a b6ca e os olhos

horrivelmente abertos na face livida e

sanguentada, Leonor Teles, em desvairo,

o olhar incendido de rancor e tdda ela

numa crispa9ao de c61era, protestava em
altas vozes estranguladas de ira e de

chCro

:

—
jBem sei porque o mataram, bem sei!

Amanha vou a Sao Francisco e, no meio

de todos, meterei a mao no fogo. lEstou

inocente, estou inocente!

G-ritava com a voz cheia de l^grimas.

E muitas boas donas houve que acre-

ditaram que Leonor Teles estava, na ver-

dade, inocente, tal a seguranca com que

ela mentia, tal a beleza eloquente das

suas afirmacOes nitidas e tenazes.

*

* *

Ao entardecer desse mesmo dia, o Mes-

tre voltou aos Pa^os da rainha. O poll-
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tico havia conseguido o que desejava:

—

vira com ele, a seu lado, grandes nobres,

bastantes liomens bons e muito povo.

Porem, fidalgo, precisava ainda de des-

fazer certa m^ impressao na rainha; e,

afeicoado, readquirir terreno, obter gra-

mas, conquistar sorrisos. Se tal realizas-

se, ficaria contente consigo pr6prio, e

ilibado na sua nota de cavaleiro a quern,

em boa regra, nao e permitido matar o

rival diante de alta dona, e muito menos

em sua morada.

Como de manha, de novo cavalgou k

frente dos seus homens, ainda armados.

Com ele iam os condes D. Alvaro Pires

e D. Afonso Teles.

Leonor Teles, depois de voltar a ver

o cadaver medonhamente desfigurado do

Andeiro, tendo sabido refrear, h vista

dele a sua como9ao, para em nada se

denunciar perante a cOrte;— Leonor

passara todo o dia na sua c^mara, pas-

mada, cravando os ollios, sem ver, no li-

vro dos vassalos, que o escrivao deixara

aberto sdbre a mesa, j Cogit^ra, cogitara.
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nos acontecimentos daquela manha, e

temia que os sens inimigos se quisessem

tambem vingar dela!

— «(iQuerer^ o Mestre matar-me?'

Ele!)) — pensava.

Morto o Andeiro, sentia-se s6.
,5
Quern

a defenderia? povo queria-lhe o maior

mal, e era muitos fidalgos que a cerca-

vam nao podia ter confian^a. O rei de

Castela amea^ava passar a fronteira.

(jNao seria melhor provocA-lo a entrar

imediatamente, pondo nas maos dele a

vingan9a que a ela Ihe esfomeava o co-

ra9ao ? Estas cogita^Ses foram interrom-

pidas pela entrada brusca do Mestre e de

seus companheiros na camara da rai-

nha. Assustada e ofendida, disse-lhes

energicamente

:

— ('.Que desmesura e esta? (^Como se

entra assim na minha camara?

Os outros iam falar, explicar-se. Suas

expressoes e gestos eram de paz. A rai-

nha, um pouco assossegada, convidou-os

a sentarem-se. Entao o Mestre p6s-se

de joelhos diante de Leonor Teles, bei-
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jou-lhe a mao, e disse-lhe humildosa-

mente

:

— Errei, Senhora. Por merce, vos pe^o

que me perdoeis. que fiz, me pesa de o

haver feito em vossos Pa^os. Nao foi in-

ten9ao minha causar-vos nojo nem de-

sonra, mas s6mente assegurarminha vida,

pois o.homem que matei me queria ma-
tar a mim. S6 errei em mata-lo em vossa

morada. Por merce,
;
perdoai-me

!

A rainha nao respondeu. Ardia em sede

de vingan9a, mas aparentavaserenidade.

Estava irada, porem mostrava-se triste

por entender que esta era a atitude que

melhor Ihe convinha naquele momento.

E o silencio continuou.

Entao, defendendo o Mestre, falaram

OS condes D. Afonso Teles e Alvaro Pires,

e ambos insistiram com a rainha para

que perdoasse a D. Joao

:

—E' filho de rei e aindavospoderapres-

tar mores servi^os,— disseram com vigor.

Leonor ouviu-os, olhou-os e continuou

a guardar hostil silencio. Por fim, disse

enfadada:
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— (J Para que pedir perdao quern j4 se

considera perdoado ?

Elevou a cabe9a, fechou os olhos e cer-

rou a b6ca altiva. iTudo aquilo a abor-

recia de morte!

Mesurado, o Mestre disse

:

— Se vos anoja isto, falemos de al.

E Leonor, sempre na mesma desde-

nliosa atitude

:

— Falemos.

O Mestre levantou-se. Uns e outros

conversavam agora no caso do rei de

Castela pretender quebrar os tratos.

—
(J
Que havia a fazer se ele anao aten-

desse no que Ihe requeria ?— preguntou

Leonor.

— Empregar todo o poder para Ihe em-

bargar a entrada—responderam, firmes.

A rainha objectou:

— ^ i
Se no tempo de el-rei, meu Senhor,

o nao pudestes fazer, como Ihes podereis

agora p6r a prapa?!

E ria com prazer, saboreando j4 a der-

rota daqueles fidalgos seus inimigos e a

do povo que ela odiava.
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Os condes entenderam-na, levanta-

ram-se anojados, coi-tejaram-na e parti-

ram.

Leonor Teles ficou sentada. Eles, sain-

do, deixaram aberta a porta que dava

para a quadra onde se via, no chSLo, mal

coberto com velho tapete, o cadciver do

Andeiro. Leonor, vendo aquele desres-

peito, ofendeu-se, encolerizou-se e bra-

dou irada para os que saiam

:

— iQue crueldade tamanha! ^^Nao ha-

veis d6 desse homem, morto tao desonra-

damente, e fidalgo como v6s? Ao me-

nos, jmandai-o enterrar!

Os condes pararam, voltaram-se, olha-

ram-na com desdem, encollieram os om-

bros e, sem Ihe responder, continuaram

sens passes.

Nessamesma noite— alta noite—Leo-

nor Teles mandou esconsamente, pelo

passadi90 que ligava os Pa90s a Sao Mar-

tinho, transportar o cadaver do Andeiro

para a capela rial e enterr4-lo ai. De-

pois, horas mortas, em profundo silencio,



Assassinio do conde Andeiro 201

entre duas tristes cuvilheiras intimas,

como ela vestidas de d6, subiu h Alcji-

^ova, protestando nunca mais voltar

^queles odiados Pa^os. jCaminhava ca-

lada, a ouvir-se nas suas penas, e tao

curvada e combalida como se levasse hs

costas o peso do mundo

!

21
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Lisboa a arder e a derruir

Oassassinio do conde Andeiro arra-

sou o orgullio de Leonor Teles,

por ser conluiado entre fidalgos,

seus vassalos, e enxovaUiou-a pela as-

suada insolente do povo, bramindo em
massa espessa e arreganhando para ela

suas fauces de fera, a mostrar-lhe os den-

tes sanhudos e prontos a rasgd-la, a es-

tracinh^-la.

As mortes violentas e ultrajantes dos

inculpados arcebispo de Lisboa, prior de

Guimaraes e do tabeliao da cOrte, parti-

d^rios seus, que os populares precipita-

ram de uma das tOrres da Se, arrastan-

do, depois, seus cad^veres ate ao Rossio,

onde, nus, foram devorados por matilhas
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de caes esfomeados ; os improperios que,

entHo, nos terreiros e vielas da cidade,

se vociferaram contra ela; a torvada e

desvairada dor que causou a falsa nova

do assassinio do Mestre de Aviz, a qual,

alvorocadamente, fez acorrer a Apar
Sao Martinho gente em chusma, atravan-

cando as betesgas, atropelando-se uns

nos outros, para cada um ser o primeiro

a acudir a D. Joao, ou o primeiro a vin-

g^-lo, matando quem o matara e incen-

diando os Pa90s aleivosos onde a con-

jura se tramara; a aclama9ao que nesse

momento se fez ao Mestre, e que sempre

se repetia, quando ele passava a cavalo

nas ruas de Lisboa; e por fim, e sobre-

tudo, o pregao a favor das pessoas e ha-

veres dos judeus, lan9ado, nao em nome
da rainha, como de direito, mas no do

Mestre, que nao era senhor do reino ;
—

tudo isto, indignando-a encolerizada-

mente, Ihe mostrava, nitido, de que lado

estavam as simpatias do povo, e qual o

futuro rei que ele estimariaescolherpara

pOr no trono vago.
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Era o segundo grande insulto com que

a gonte de Lisboa a afrontava. F6ra o

ultimo. Continuar nessa cidade, era dar

honra a quern s6 desprezo Ihe merecia.

i
Nem um momento mais ! Abalou para

Alenquer. De ai, ou de outra qualquer

vila ou cidade que escolhesse, se gover-

naria o reino. Em Lisboa, nao. Com ela

ia a c6rte, donas, donzelas, desembarga-

dores, o Mestre de Santiago, o vedor da

fazenda, o anadel-mor, corregedores, o

almirante, muitos criados ^^''.Aos fidalgos

mandou este curto e preciso recado

:

— «Que f6ssem com ela os que eram

por ela.»

Muitas familias ficaram para seguir

depois; e vcirios houve que partiram de

noite, uns esconsamente, outros disfarQa-

dos, como o tesoureiro-mor, judeu fugido

k fiiria e cobi^a popular que planeara o

saque cis casas dos argentarios que pes-

soalmente detestava, enriquecendo-se e

vingando-se por suas maos. A arraia,-

-miuda foi sempre igual a si pr6pria em
tddas as epocas.
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Leonor Teles partia explodindo c6-

lera. A aversao e a maldade esverdinha-

vam-llie a alma. De Into, montada numa
mula branca, viajou todo o tempo cala-

da, nao falando para ninguem, nao res-

pondendo a ninguem. Distante de Lisboa,

parou num alto de onde se via, ao longe,

a cidade. Apeou-se e, em raiva, com os

dentes a ranger, levantou para ela o pu-

nho fechado, vociferando furiosa:

— iQue mau fogo te queime, e eu

ainda te veja destruida e arada toda a

bois'*M

E cruzando os bray-os, fechando du-

ramente os olhos sob as sobrancelhas

amarfanhadas de ira, vincando a testa,

pendeu-lhe pesadamente para o peito a

cabe9a entmnecida de rancor e assim fi-

cou uns segundos, em pe,— estatua de

6dio— im6vel como se f6sse de bronze.

Entao, na treva, sua fantasia odienta

pintou, com pinceladas de fumo e de

fogo, o quadro do seu tr^gico desejo:—
i
Lisboa, a execravel, a arder e a der-

ruir!
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*- *

incendio rompera ingente, ao mesmo
tempo, em vdrios pontos da cidade:—na

Porta da Cruz, no Corpo Santo, na Ri-

beira das Naus, em Santo AntSLo, no Ros-

sio e na Rua Nova, alastrando-se vertigi-

nosamente, de casa para casa, saltando

por cima das vielas, galgando terreiros,

correndo, galopando, devorando. Num
abrir e fechar de olhos, os bairros do

Castelo, do Rossio, de Santos-o-Velho,

da Ribeira, da Judiaria, estavam envol-

vidos em nuvens de fumo negrissimo,

compacto, que, em rdlos espessos, subia

para o ceu, enchendo-o todo, a enco-

brir completamente o sol, num eclipse

total, vendo-se agora, nessa noite den-

sa, o clarao enorme das labaredas alu-

miando o espaco. Sinos agitados repi-

cavam a rebate, todos juntos, rogando

socorro, suplicando miseric6rdia,

—

a, ge-

mer, a uivar, a chorar, num vendaval
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de desesperos hiantes, enchendo o ar de

preces e de angiistias. Linguas formid^-

veis de cliamas vorazes irrompiam de

tddas as janelas, de todos os postigos,

de t6das as portas, em todos os Pa90s,

em tddas as igrejas, em todos os con-

ventos. Estavam a arder os Pa^os riais

da Alcacova, os Pacos de Apar Sao Mar-

tinho, OS Pacos do Arcebispo, os Pa90s

do Concelho, a Universidade, a Se, a Si-

uagoga, os armazens da Eibeira.

i
Toda a cidade ardia

!

Eram cliamas o mosteiro dos francis-

canos de Santa Clara, o convento dos

c6negos regrantes de Sao Vicente, o dos

eremitas de Santo Agostinho, o dos do-

minicanos de Santo Antao, o das domi-

nicanas do Salvador, o dos c6neg03 de

Santo Eloi, o das carmelitas descalpas,

o dos Trinit^rios da Redencao, o dos

frades de Sao Francisco, o das Comen-

dadeiras de Santiago "^.

i
T6da a cidade ardia

!

jLisboa era uma fogueira colossal, que

aqueceria a terra inteira, que se veria
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do cabo do mundo, que akimiaria o Infi-

nito ! Um vento furioso irritava a forna-

Iha infernal, ateando as labaredas que,

estrepitosamente, arremcssavam para as

nuvens, numa erupcao de vulcao, tapu-

mes, vigas, traves, barrotes, estilha^os,

que, em seguida, 14 do alto, se precipita-

vam em chuva candente de enormes bra-

sas vivas, cobrindo campos, queimando

plantas, calcinando a terra, asfixiando

animals, homens, mulheres, crian^as e

tudo, depois, sepultando sob espessa cin-

za. Respiravam-se faullias de fogo. Ou-

viam-se, umas atr4s das outras, as der-

rocadas dos telhados, dos tetos, das pa-

redes, das tOrres que vinham abaixo no

fragor de centenas de trons que reben-

tassem ao mesmo tempo.

Leonor estava a leguas de Lisboa, mas
ouvia o c6ro lugubre e lancinante de mi-

Ihares de vozes aiiitissimas, clamando

aos ceus misericordia, rezando alto, im-

plorando perdao; e estes gritos angus-

tiosos, estes uivos de desespero enchiam-

-Ihe OS olhos e a face de jubilo estranho
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— deleitavam-na como se fora musica

maravilliosa, vinda de pais de harmoniaa

celestes. Via milhares depessoas, lavadas

em Idgrimas, levantando para ela ollios

implorantes, bra^os suplicantes; e Leonor

gozava deliciadamente aqueles sofrimen-

tos. Queimava-lhe a cara a baforada desse

inferno, e ela respirava-a (tal o sen con-

tentamento) como se f6ra brisa salina de

mar, em noite tropical. Ebria de prazer,

assistia ^s correrias doidas desses apa-

vorados rebanhos humanos, fugindo ao

fogo, ks derrocadas, correndo pelas vielas,

pelos terreiros, pelos rossios, atropelan-

do-se, caindo uns por cima dos outros,

em pilhas de gente a uivar com dores,

contorcendo-se moribunda, pilhas cada

vez mais altas, atravancando as portas

da cidade, de encontro ks muralhas e aos

bastiOes, em montes s6bre montes— ate

ks ameias. Nessas serras de cad^veres de

fidalgos, de prelados, de clerigos, de Tra-

des, de donas, de donzelas, de povo, de

muito povo— homens, mulberes e crian-

9as— horrivelmente carbonizados, muti-
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lados e em convulsas atitvides de agonias

tetftnicas, ainda ela reconhecia as caras

dos seus inimigos. Com os olhos piscos

de prazer e as pupilas lascadas do brilho

do inferno, as narinas aflantes, a boca

torcida com g6sto, a sibiliar a respira9ao

atraves dos denies cerrados, Leonor Te-

les ria um risinho cortante, de diab61ica

volupia. Jk suas maos, cobi^osas de mal-

I'azer, se estendiam para, tocando e apal-

pando a dor, avaliar de perto, saborea-

damente, o sofrimento, o martirio que

ela via nessas caras odiadas. ; E suas 1^-

grimas riam, e seus risos choravam, num
infinito gozo de vinganga suprema! En-

tre mil estertores horriveis, Leonor Te-

les distingue a face do Mestre de Aviz.

Seus olhos cravam-se, voluptuosos, nesse

rosto execrado. ;Ja nao pode gozar mais!

Entao, saturada— face im6vel, olhos re-

dondos de espanto, boca aberta— jtoda

a sua figura se pasma num extase de

maravilha

!

; fogo tudo consumira

!
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Agora s6 restavam de pe algumas fa-

chadas de casas esburacadas— tr4gicas

como colossais caveiras; poucas torres

de igrejas, desaprumadas, prestes a ruir;

um ou outro lance de muralba com bre-

ch5es de alto abaixo. Subito,tdda a terra

estremeceu sacudida, violentamente, por

um terremoto, e logo se rasgaram enor-

mes e profundas valas que logo se feclia-

ram, engulindo naus e barcas apinhadas

de n^ufragos, engulindo torres, mura-

Ihas, casas, montoes de cad^veres e de

escombros — uma cidade inteira des-

truida.

J^ um cicl6mco furacao se levanta, re-

moinha nuvens de p6 e esfusia pelo ar,

varrendo para o rio e para o mar o que

restava ainda de ruinas e de entulho na-

quele canto de terra de outeiros floridos,

onde f6ra uma populosa e vivaz cidade

de «desvairadas gentesw. Tudo fic4ra

limpo e chao. As colinas do Castelo, da

Graca, de Santa Catarina, tinham de-

saparecido, transformando-se num liso

campo a prolongar-se com o Rossio, a
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Ribeira, Santos-o-Velho, as Hortas da

Carreira dos Cavalos e as chans semea-

das de Valverde;— planicie onde, con-

duzidos por lavradores, corpolentos bois

arrancavam charruas pesadas, a rasgar

sulcos na terra que o incendio empeder-

nira. Um aquilao frio varria no ar as ul-

timas nuvens. sol esplendia magnifi-

centemente. Como o ceu, era agora azul

e macio o lindo Tejo de 4guas mansas.

Justo silencio se alastrava por tudo. E a

benpao da paz descera das alturas sobre

aquela campina esmaltada.

Leonor Teles respirou fundo, satisfei-

tissima, consoladissima ; mas, abrindo os

olhos, logo reconheceu que a sua aluci-

nacao fdra um paroxismo do 6dio. \ Ah,

nao ser tudo aquilo verdade

!





XIX

Mestre, defensor do Reino

NESSA noite chegou a rainha a Alen-

quer e logo no dia seguinte fez

escrever cartas paradiversos con-

celhos, alcaides de castelos, vassalos, ho-

mens bons de cidades e vilas, expondo a

situa^ao politica do c^rrego pesadissimo

da sua regedoria, exercida por ela lini-

camente para bem servir estes reinos e

honrar a mem6ria de quern Iha deixou

em testamento— D. Fernando, seu mui
amado rei e Senhor. Em seguida, quei-

xava-se do Mestre de Aviz, que em seus

Pacos dela, e na sua presenca matara

injustamente o bom vassalo e grande ser-
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vidor conde de Ourem, e alvoro9ara, de-

pois, as gentes de Lisboa, obrigando-a,

por desgosto, a abandonar aquela cidade,

a que muito queria. Acrescentava que

semelhantes perturba95es naturalmente

provocariam a entrada do rei de Castela

pelas nossas terras, e quenao seriapara

admirar que ele quisesse tomar, desdej^,

o regimento destes reinos. Leonor Teles

apontava, assim, o Mestre como causa

dos danos do presente alevanto e fautor

de prov4veis prejuizos futuros na nossa

honra e fazenda. Que ela j^ escrevera

para Castela, a rogar ao rei que nao

saisse do seu reino, e que era precise

agora que os bons Portugueses se unis-

sem em volta da sua rainha, pois havia

gran diivida no proceder do seu genro-

A todos suplicava que tomassem voz por

ela— a todos oferecia muitas merces.

Nisto chega-lhe a noticia de que o Mes-

tre de Aviz abandona Lisboa e segue

para Inglaterra. Leonor, longe de se re-

gozijar com este facto,— indicio para ela

de que D. Joao desistia de intervir na
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polltica portuguesa (; como se enganava!)

— nao Ihe sofre o ammo ve-lo partir sem
se vingar dele. Premedita, entao, man-
dd-lo matar em viagem e para isso

busca comprar, com merces e dinheiro,

o capitao da gale em que o Mestre se-

guiria.

—
« i
Que no alto mar se desfaca dele !

»

Tais foram as instru^Oes.

Era mero 6dio pessoal. Sempre igno-

rante do alcance dos movimentos popu-

lares, Leonor nao se temia do partido

que D. Joao pudesse fazer. Haviam-na

informado de que era povo miiido quem,

nas ruas de Lisboa, levava de redea o

cavalo de D. Joao— o povo que nada

valia.

Chamava tolo a Nuno Alvares Pereira

por estar ao lado do Mestre ; e, sabendo-o

a pernoitar all pr6ximo, em Alverca,

pensou em manda-lo prender, jcomo se

f6sse possivel p6r maos nesse leao

!

— O Nuno, que eu conheci tamani-

no . .
.

,— dizia ela.

No entanto, a-pesar-da repulsao mortal
22
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que tinha ao Mestre, jamais, at6 k sua

saida de Lisboa, deixou de, em suas con-

versas, Ihe sorrir, leda, nao s6 para intei-

ramente o enganar, mas para continuar

a exercer nele a influencia de encanto

em que sempre julgou que o trazia enli-

cado.

Mas o Mestre jA nao parte. Essa idea

da viagem f6ra um estratagema poli-

tico '"
: D. Joao pretendia nao s6 levar o

povo a insistir com ele, mas ainda a

atrair k sua fac9ao as pessoas principais

e OS homens bons, que nao via em volta

de si nas bradadas aclama^Oes que Ihe

faziam nas ruas. A arraia-miiida pare-

cia-lhe pequeno apoio para realizar ta-

manho empreendimento ; assim como

principiava a reconhecer que todos os

transportes de entusiasmo de Nuno Al-

vares, que se Ihe tinha oferecido com a

sua gente, Ihe nao bastavam ainda. O
Mestre era prudentissimo. Se queriam

que ele pusesse em obra cousa maior,

afim de remediar o mal que ameapava o

reino— a entrada, em Portugal, do rei
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de Castela— indispensdvel era que Ihe

dessem fCr^a. Neste sentido, sempre in-

directamente, o Mestre provoca seguras

opiniOes e alenta confian9a: j4 faz cons-

tar, entre as gentes, a profetica resposta

dada, k sua cousulta, por Frei Joao

da Barroca,— o emparedado, que todos

admiravam como santo e adivinho:

— «Arda o cora^ao do Mestre na de-

fesa daquele reino de que um dia ser^

rei.»

Isto impressionou fundo o povo deLis-

boa, medievalmente crente em religiao e

supersticioso em magacias.

Confiaram. ;
fumo do mist6rio e apoio

mais forte que muralhas!

Mestre proseguia na sua politica

serena, jamais arriscando um passo em
falso. Agora era preciso chamar ao seu

partido os muitos fidalgos ligados, por

dependencias, a Leonor; e outros que,

nao sendo nem por ela nem por ele, ti-

nham afinidades politicas com Castela,

a quern com certeza se juntariam, se seu

rei poderosamente entrasse pelo reino.
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Era o lado doloroso e vergonhoso do pro-

blema portugues. i Como destruir esse

forte partido da rainha e levar esta a

na,o requerer o auxilio do rei de Castela

(jperigo horrivel em que se jogaria a in-

dependencia!) o que ela necess^riamente

faria, se se visse atacada ? ^ Como conter

Leonor, ganhando tempo para a desar-

mar?
Estas e outras preguntas semelhantes

nao as faz D. Joao aos que o cercam^

mas insinua-llies que as facam a si pr6-

prios. E por isso quando eles, partindo

da atoada, que vagamente corria, de que

o Mestre sempre fOra um pouco amoroso

da rainha, repetiam a si, aflitos, tais pre-

guntas, logo se respondiam com esta so-

lucao politica:

—
(j B se n6s cas4ssemos o Mestre com

Leonor ?

Ficava tudo resolvido, por agora, e o

reino em paz. Unia-se o partido da rai-

nha com o do povo, governando o Mes-

tre o reino ate k maioridade (catorze

anos) do primogenito, e isto daria bas-
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tante tempo para fortalecer o reino e

dispor com acerto (remediando erros) os

neg6cios publicos de Portugal, naquele

momento desastrosamente presos a Cas-

tela.

Mestre, politico acirna de tudo, acei-

tou a proposta, e de si para si, sorriu ^

idea, que alids o nSlo ofendia, por isso

que tinha a consciencia de que sua ten-

^ao era alevantada, pois tudo fazia em
servi^o de Deus e proveito do reino.

Pensou

:

— «Se ela diz sim, delongo o trato do

casamento, de guisa a arranjar tempo
para tudo ordenar e p6r em bom avisa-

mento.M

E la foram esses homens bons, furiosa-

mente egoistas no seu amor p^trio, pedir

para o honrado D. Joao, Mestre de Aviz,

a mao criminosa da bela Leonor Teles,

ex-esposada de D. Joao Louren^o da
Cunha, viiiva do rei D, Fernando e

amante do assassinado conde Andeiro.

Era um piano gelidamente cinico. jAo
que levava o amor do reino

!
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Na sua c^mara abobadada, no castelo

de Alenquer, Leonor meditava talvez na

maneira de se vingar do Mestre, seu fi-

gadal inimigo, quando Ihe anunciaram

que uma embaixada de homens de Lis-

boa, e entre eles o velho Alvaro Pais,

bem conhecido pelo quanto entrou na
urdidura do assassinio do conde Andeiro,

a procurava para, submissamente, Ihe

expor despachos que trariam paz ao

reino. Leda, Leonor Teles mandou-os

entrar para uma das salas do castelo, e

fez-lhe «infinito gasalhado», receben-

do-os com muito aprazimento nos sorri-

sos e nas maneiras atraentes. E quando

^les Ihe apresentaram o pedido de casa-

mento, a sua alma m4 rejubilou de pra-

zer, iluminando-se t6da de intimo sorriso

de felicidade interior que ela, ali4s, sem-

pre em pleno senhorio da sua pessoa,

soube center e encobrir. Depois, com-
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pungindo o rosto, artificiosamente pa-

lido de quebranto, respondeu, triste e de

iiojo, com esta mentira:

— Sinto-me tao lastimada ainda pela

morte de el-rei meu marido e Senhor,

que melhor sera falarmos em al . . .

Os embaixadores ficaram esmagados.

Seguiu-se um silencio embara90so. Al-

guem ia replicar, quando Leonor cortou,

cerce, a conversa:

— Porende dizei ao Mestre que o te-

nho na mor bemqueren^a e que muito

me aprazeria ve-lo aqui, a comer comi-

go, e p6sto ao servi90 e honra do nosso

reino.

Os emissArios, enleados pelas boas

mostran^as da rainha e pasmos com os

gabamentos que ela fazia ao Mestre, mur-

muraram s6mente:

— Vosso recado sera dado.

E Leonor:

— Que venha, que venha, pois Ihe

quero como a irmao.

E dizia estas coisas carinhosas a b6ca

de falsura que ao mesmo tempo pronuij-
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ciava, baixinho, jinfernais palavras de

rancor contra o detestado Mestre

!

Os enviados retiraram-se emmudeci-

dos, mas nao sem que a rainha Ihes man-
dasse dizer, pelo conde de Barcelos, a um
escudeiro deles, esta firme ameapa:

—Lembrem-se por 14 que temos Cas-

tela contra Portugal, e que, alem disto,

n6s contra n6s ^ sandice.

» *

Fechadas por este lado as negocia-

95es, e sendo cada vez mais alvoropadas

as gentes de Lisboa, com as repetidas

noticias de que o rei de Castela, no meio

de poderosa hoste, avan^ava s6bre Por-

tugal, a arraia-miiida, cercando D. Joao,

insistia, angustiadamente, com ele para

tomar o c^rrego de a conduzir e o de go-

vernar a cidade, como Defensor do reino.

O Mestre (que, de certo, fora antes avi-

sado da resposta da rainha) quis ver com
quern, definitivamente, poderia contar
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em niimero e qualidade; e, para isso, res-

pondeu-lhes que se reuiiissem todos em
Sao Domingos, aonde ele iria, e ai pon-

derassem e decidissem. S6 assim o Mes-

tre OS veria a todos, tomando exacto en-

tendimento da concordancia deles.

D. Joao compareceu, e logo viu que

faltavam ali os homens principals da ci-

dade— os bons, os honrados, os de fei-

^ao. Porisso Ihes falou assim

:

— Aceito, por servipo e honra do rei-

no, o que me propOem, mas preciso que

digam de sua justi^a muitos que nao

vejo aqui.

A assemblea aplaudiu e combinou
novo ajuntamento ; mas no dia seguinte

esses outros, (a grande maioria, e a de

mais conta), como homens esguardados

que eram, hesitaram bastante, temendo,

assisadamente, responsabilizarem-se em
questao assaz grave para o reino. ;Era

uma aventura! ^jNao iriam excitar os

6dios da rainha— tao vingativa? (jNao

precipitariam a interven9ao de Castela ?

Depois, sabiam eles ao certo quem era o
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Mestre— ^sse homem pa9ao, liixuoso, de

curtas falas, quemalria. . . Comentavam
entre si:

— Guarda-te do homem que nao fala

e do cao que nao ladra. . .

^ Para rei nao teria D. Joao, filho li-

dimo do amado D. Pedro, melhores di-

reitos ao trono portugues ?

— fisse e Ihano e a todos agasalha

com igual talante—- diziam.

Assim cogitavam sisudos homens Por-

tugueses, numa hora de justos reoeios,

certa manha, sob a alpendrada de Sao

Domingos.

Mas a arraia-miuda, mopa, tenaz nos

seus impetos, inculta, inconsciente do pe-

rigo, abalada pela paixao, agindo por

sentimentos e nao por ideas, t6da de co-

ra^ao dada ao reino, sincera e sa, mas
estouvada e perigosa, ardendo em 6dio

contra Leonor e em rancor contra tre-

dores fidalgos;— o populacho excitava,

com palavras quentes e resolutas, o si-

lencio meditabundo em que cairam es-

3as criaturas amigas do Teino, virtuosas
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e avisadasi O problema debateu-se e lon-

gamente.

Por fim, OS homens ponderados cede-

ram aos homens estourinhados, e outor-

garam em nomear o Mestie, Regedor e

Defensor do reino. D. Joao ganhara o

primeiro lan^o dapartida. la construindo

o sen edificio politico, s61ida e vagarosa-

mente, pedra s6bre pedra.

bom povo portugues alimpou-se da

sua tristura, encheu-se de ledas esperan-

9as e, de alma lavada eardida, p6s-se ao

servi^o do Mestre e do reino.

*

O Mestre instalou-se no poder orga-

nizando o sen governo com duas gran-

des almas : — Joao das Regras, doutor

de Bolonha, sen chanceler, e Nuno Al-

vares, condestdvel do reino. A estes

juntou, para sen conselho, um curto e

escolhido grupo de homens bojis e de

fei9ao.
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Instituiu a casa dos Vinte e quatro. Poli-

tico, f(§z partido pondo empr4tica aquele

esperto conselho do experimentado ve-

Iho Alvaro Pais, que Ihe dizia:

— Senhor, de sempre o que nao e seu

;

prometa o que nao tem ; e reparta pela

sua gente o que pertence k rainha ou

aos Portugueses que andam na defensao

de Castela.

Assim fazia o Mestre que, alem disto,

ji distribuia pelos seus as terras que,

um dia, havia de.ter; e, para as despesas

da revolu^ao, formava um tesouro com
08 haveres publicos e com os particula-

res da rainha— pratas e j6ias escondi-

das. E ao mesmo tempo que notificava

para todo o reino a organizapao do go-

verno, escrevia muitas cartas a dizer

que era indispens^vel a uniao de todos,

pois que o rei de Castela ia entrar em
Portugal e sujeitar os povos a ele.

Leonor quis afastar-se mais de Lisboa

e pensou em ir para Santarem.

—^Com quem estariam os de \k?
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—Com sua rainha, certamente— res-

pondia seu orgulho.

No entanto, averiguou; e quando soube

que eram por ela, mudou-se para essa

cidade com todos os seus: — governo,

c6rte, amigos, depois de, agradecida, as-

sim falar aos de Alenquer

:

— Continual a ser bons e liais por

vossa prol e honra, que eu vos farei t6-

das as meices que me requererdes.

O alardo, cada vez maior, espalha-se

agora por todo o reino. H4 magotes de

povo nos adros das igrejas, a pedir rlo-

vas, a discutir recados enviados. As sa-

las dos Pa90s do Concelho enchem-se.

Uma voz se espalha que sacode todos os

cora^Oes, que une t6das as almas

:

—A rainha e os da rainha— fidalgos,

grandes, alcaides e capitSles — ; sSlo todos

castelOes e todos nos querem entregar k

Espanha!

A revolu^ao explode, entao, violenta.

Odios antigos, raivas escondidas, mal-^

queren^as concentradas, rebentam agora
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estrepitosamente. Os homens sao contra

OS maus fidalgos. As mullieres, contra

Leonor. O povo arma-se como pode. No
ataque aos castelos, serve-se do estrata-

gema de por na frente dos muros as mu-
llieres e OS filhos dos que estao de den-

tro, o que obriga os defensores a rende-

rem-se pelo cora^ao. castelo de Lisboa

cai nas maos do Mestre de Aviz, por

Leonor, sempre fiiriosa com o povo, nao

ter querido enviar-lhe as necessarias aju-

das. Dizia ela:

— Quem depois houver a cidade, ha-

vera o castelo "*.

Mentia. Era o seu permanente 6dio ao

povo.

Em Beja as gentes dedicadas ao Mes-

tre, revoltam-se, p5em fogo ao castelo e

tomam-no. Os castelos de Portalegre,

Extremoz e Evora sao igualmente filha-

dos pela arraia-miiida. Almada e por ele.

No Porto faz-se arraial pelo Mestre de

Aviz ; e assim por todo o reino, num ale-

vanto cheio de nobreza e beleza.

—
i
Reino de Portugal, reino de Por-
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tugal! e o grito, e o clamor sagrado de

todos OS coraQOes Portugueses, ;nesse

momento opressos de tr^gico pesadelo!

Em Toledo, o rei de Castela, que logo

h noticia do falecimento de D. Fernando

comepou por prender o homiziado in-

fante D. Joao, por ser o mais lidimo e

pr6ximo herdeiro de Portugal, mandou
vozear:

— wjArraial, arraial, arraial porel-rei

D. Joao de Castela e de Portugal !»

Em seguida, pensou em entrar imedia-

tamente em Portugal. Contiveram-no os

sens conselheiros, dizendo-lhe que se li-

mitasse a aproximar-se da fronteira:—
para Salamanca, por exemplo.

— Que ei-rei se nao trigasse.

Entretanto, o* Mestre, sempre previ*

dente, tem mandado embaixadores a In-

glaterra e pensa em aproxima^Des com
a Fran9a '*^

; e para fazer frente aos gas-

tos da guerra que prepara, e ainda para

saciar mil b6cas esfaimadas que k roda-

d§le se abrem, manda lavrar moeda no-
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va, sem a liga da lei— «para gan9ar para

as despesas)).

De Lisboa e de vArios pontes do reino

as notlcias sao cada vez piores contra a

rainha. As defec95es continuam. Uns
vfto para o Mestre, outros (sobretudo os

fidalgos) viram-se para o rei de Castela.

iUma debandada vilissima! Leonor Te-

les vS-se desamparada— ve-se perdida.

S6 o rei de Castela a salvar^. O seu piano

e rogar-lhe que venha poderosamente,

com o seu grande exercito, esmague o

povo de Lisboa, aniquile os seus inimi-

gos e logo, assegurando a ordem e o seu

futuro politico (dele), regresse a Castela.

Leonor, em seguida, entrar^ triunfante

na cidade odiada, depois de a varrer com
a fdrca, o cepo, o a^oute, enforcando,

mutilando, tagantando. Para os seus ini-

migos mais execrados inventar^ um su-

plicio novo:

— ; Poupo^lhes as vidas, mas mato-

-Ihes OS filhos

!

£ aos maldizentes da sua pessoa e hon-
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ra, a 6sses, mandar-lhes h4 cortar a lin-

gua para, saboreadamente, poder ver e

rever t6da a vida diante de si tais de-

testados inimigos, horaens e mulheres,

tartamudos, entaramelados, cabriolando

com OS esgares tr4gicos da mudeza rai-

vosa, desesperada e impotente, que a

far4 rir estorcida e gaiamente.

— ; Hei de encher um tonel com suas

linguas ***, depois de os vilar com lixo

em boca ! — dizia ela terrivelmente Se-

rena.

Mortal, tinha em si a ira imortal de

um deus. absoluto poder levava-a ao

absoluto impudor: Leonor Teles escan-

carava diante de todos as perversidades

da sua alma, tao inconscientes nela como

as da 6poca em que vivia.

Escreve "^ entao, ansiosa, a D. Joao I,

rogando-lhe que entre trigosamente em
Portugal—

i
que a salve

!

Nao era preciso : o rei de Castela, que,

desejoso de cobrar o reino, cada vez mais

se aproximara da fronteira, estavajdna
23
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Guarda, pois, convidado pelo bispo por-

tugues dessa diocese— seu—nao se teve

que nao quebrantasse tredamente os tra-

tos jurados e rompesse por Portugal.
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OS reis de Castela, de luto, caval-

gando mulas com selas cobei*tas

de d6, levavam k frente uma li-

nha de arautos, a arranhar o ar com o

som estridulo das trombetas de cobre lu-

zente, vistosos nas suas dalmd.ticas ar-

moriadas com os campos escarlates e os

castelos de ouro do brasSlo castelhano.

No meio de fidalgos armados com ricas

capelinas de camalha, jaques, coxotes e

caneleiras brunidas, seus estoques fran-

ceses, OS pesco^os levantados dentro de

gorjais polidos, os peitos arrogantes, as

pernas hirtas nas estribeiras, e seguidos

de uma espessa escolta de cavaleii'os de
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lan^as levantadas ;— os reis de Castela,

e OS seus, entravain, com fausto e sober-

ba, pela esplanada do castelo de Santa-

rem, entre ennegrecida m6 de povo por-

tugues ofendido e calado.

Apeavam-se, quando Leonor Teles, de

face muito branca e cabelos muito rui-

vos, envolta num longo manto negro,

que a cobria t6da, da cabe^a aos pes, a

arrastar pelo chao, atravessou, solene,

entre senhores e pajens, o sonoro trapo

de muralha abobadada e a ponte leva-

di^a, vindo receber D. Joao e D. Beatriz;

e logo ali, ainda abra9ada nos reis cas-

telhanos, fez ^spero queixume contra o

Mestre de Aviz que agravara sua rial

pessoa, matando, em seus Pa90s, e nas

suas fraldas, o nobre vassalo conde de

Ourem, obrigando-a, em seguida, pelo

alvordQO em que p6s o povo de Lisboa,

a abandonar a capital dos seus reinos.

Em pe, firme, cborava Idgrimas de 6dio,

A rainha D. Beatriz— uma crian^a de

treze anos— comovida, tomara-lhe as

maos trementes de rancor ; e D. Joao—



O Tei de CasMa entva cm Portugal 327

um pequeno homem ruivo e de face

doente"*— sem encarar nela, disse-lhe

que estava ali para a vingar. Leonor Te-

les acreditou-o. A b6ca entreabriu-se-lhe,

peito encheu-se-lhe de dilatado prazer,

e um sorriso de clarim em festa lapidou

Idgrimas nos seus olhos belos, iluminan-

do-lhe a face branca de uma alegria dia-

b6lica.

— ; Para a vingar

!

Esta palavra perturbou-a. A sua es-

belta figura vacilou um momento— ta-

manha a emo9Slo. Enternecida, D. Beatriz

estreitou a mSle ao peito. Depois, outra

vez altiva e senhora sua, Leonor Teles

beijou, agradecidamente, a filha na face.

O rei de Castela, sorrindo contrafeito,

repetiu-lhe, desviando os olhos:

— Aisso vimos, senhora e mSle.

Desde esse momento, Leonor, con-

quistada, entregou-se absolutamente nas

maos do genro, oferecendo-lhe a f6r9a do

seu grande partido e a alcaidaria de mui-

tos castelos que, no reino, eram por ela.

Estava outra, quase humilde, quase ter-
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na, mesmo 6dio ati9ava a fera que nela

havia, ou a adormecia. O rei de Castela,

vendo-a assim apaixonada, manejou-a

como se f6ra menina; e tomando-a pelo

bra^o, come90u por desvi^-la do castelo

e lev^-la consigo para o mosteiro de

Sao Domingos, onde os reis iam aposen-

tar-se. D. Joao queria te-la junto dele,

e para isso tomou como pretexto o muito

precisar de conversar com ela a respeito

do concerto de t6das aquelas cousas pii-

blicas. Leonor Teles, inteiramente den-

tro da sua paixao, aceitava tudo, sem

pensar, ante a idea magna que a obce-

cava e deliciava :— ; vingar-se

!

Jk ela, querendo captar cada vez mais

o rei de Castela, Ihe oferece certas j6ias

que Ihe dera D. Fernando— as mais in-

timas "'.

Conversando com o genro, explicou-

-Ihe que a recusa ao arraial de D. Bea-

triz, rainha de Portugal, fOra instigada

no poYO por muitos fidalgos Portugueses,

que o nao queriam a ele, D. Joao, para

rei destes reinos. Era preciso manter os
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tratos. Sua filha tinha o direito de ser

rainlia.

Ouvindo-a, D. Joao s6 tinha uma idea:

apossar-se imediatamente de Portugal.

Para tal conseguir, era precise desviar

Leonor Teles do seu caminho. Ela estor-

vava-o. Entao, disse-lhe que ele n^o po-

deria tirar completa vingan^a do Mestre,

sem, por um momento, tomar posse de

todo poder. Tornava-se, pois, indispen-

sdvel que Leonor renunciasse, por tem-

po, k regedoria do reino. Leonor Teles

hesitou.

— (i E haverei vinganca de todo o mal

que me hao feito?— preguntava ela.

— De todo.

Ainda uma vez os seus instintos de de-

fesa titubiaram. jEra o poder quelhe fu-

gia das maos! Mas, lembrando-se de que,

afinal, ele teria, mais dia menos dia, de

passar para sua filha—
(i
q^^e du-vida que

f6sse j^, se, em compensa9ao, obtinha a

derrota completa do Mestre ?

Decidiu-se. Aceitou a proposta. Re-

nunciou. D. Joao, contente mas reser-
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vado, logo mandou cliamar um tabeliao,

lavrando-se prontamente a escritura de

entrega.

*

4^ *

No dia seguinte, o rei entrava no cas-

telo de Santarem, onde piinha alcaides

seus, e aposentava-se numas casas, den-

tro da Vila, tendo sempre consigo Leo-

nor Teles, todo o dia e t6da a noite, cer-

cada de castelhanos de sua confian^a.

Durante essa semana, vao chegando

de Castela as gentes do rei: desembar-

gadores, procuradores, aguazis, oficiais

de sua casa, homens de armas. Valhado-

lid muda-se para Santarem;— Castela

para Portugal. J^ D. Joao nomeia gente

sua para os primeiros postos que tern k

m5o. Instala-se. seu pendao e feito

com as armas de Castela, e os sinais de

Portugal; e nos desembargos o rei a^-

sina: «Rei de Castela, de Leao, de Por-

tugal, de Toledo e da Gfalizaw.

As quinas sagradas de Ourique, con-
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quistadas com tanto sangue — j agora

aviltadamente presas na bandeira de

Castela! Os cora90es Portugueses san-

grani. Os 1110908 desaustinam-se, e os ve-

Ihos depenam as barbas. Os pobres e

dependentes sujeitam-se, com ocultas 1^-

grimas de 6dio, que os dilaceram; os que

podem viver s6bre si, correm a Lisboa e

oferecem-se ao Mestre ; outros escapam-se

ks escondidas e vao agrupar-se com os

que sao contra a rainha; porem o grande

niimero, mormente entre fidalgos,— ca-

valeiros de entre Douro e Miiiho, de entre

Tejo e Guadiana, alcaides de castelos,

donos de fortalezas, condes, Mestres e

priores— para se conservarem no poder

(pois estao certissimos de que o Mestre

jamais vingar4 sens prop6sitos)passam-se

para D. Joao I— la fOr^a de ^manha^^*^!

jMiseria! Alem de tudo, o rei de Castela

est^ rodeado de pessoas da sua condi-

9ao, ao passo que o Mestre vive cercado

da arraia-miuda e com esta nao querem

nem sabem viver os fidalgos Portugue-

ses. Antes com castelhanos. jMis^ria!
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No entanto, de v4rias partes do reino,

senhores de castelos acodem a Lisboa a

oferecer prestimos. Mestre de Aviz

agradece-lhes e manda-os tornar a seus

lugares, fazendo-lhes distribuir s6ldos e

lan^as, de que haviam precisao, assim

como maos cheias de florins para as pri-

meiras despesas. H4, porem, muitos cas-

telos que se conservam fieis k rainha,

sem darem voz pelo rei de Castela ; mas
outros h^ tambem que sao tenazmente

contra Leonor e contra D. Joao. Portu-

gal divide-se. A guerra entre Portugue-

ses estala aqui e alem. H4 tiroteios vivos

de colina para colina. Escaramu^a-se ci

lanQada. De noite, armam-se trai95es.

Irmaos do mesmo reino matam-se uns

aos outros. Essa primavera de oitenta e

quatro e laivada de sangue fratricida.

As nova^ correm avolumadas. Ora ven-

cem uns, ora, outros; mas os destro^a-

mentos nas gentes do Mestre enchem de

regozijo a alma d6 Leonor.

Os castelOes continuam a chegar a

Santarem, -e as casas da vila ja nao bas-
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tarn para os agasalhar. Entao os caste-

Ihanos expulsam os Portugueses das suas

moradas e instalam-se nelas, tomando-

-Ihes as mulheres e as filhas— quando

novas e bonitas. H4 banquetes com es-

colhidos manjares e vinhos velhos que os

invasores encontram arrecadados. Des-

vergonha e enxovalho. A soldadesca as-

sola, rouba, ultraja, mata.

Aos ouvidos de Leonor chegam clamo-

rosas queixas dos seus. Ela cala. Sao in-

cidentes. No final, 14 est4 o resultado:

—

i
a tremenda derrota do Mestre ! Sen olhar

brilha e rebrilha.

— «Depois, (diz para si Leonor) re-

tomo o poder e remedeio todos os males.

»

As lutas continuam entre os morado-

res dos lugares que sao pela rainha e os

que sao pelo Mestre— senhor de comar-

cas inteiras. Todo o Portugal se levanta.

povo miudo vive insofrido:— onde

quer que encontre um castelhano, atira-se

a ele. H4 guerrilhas de besteiros e de ho-

mens de cavalo, que andam por aqui e
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por all, nos arredores de Lisboa e na
fronteira do Alentejo, k ca9a do inimigo.

E no meio de tudo isto o Mestre de

Aviz, avisadissimo, serenissimo, conse-

gue haver-se entre os impulsos her6icos

de Nuno Alvares, atirando-se como um
doido, e os conselhos pautados de JoSo

das Regras, o gran doutor, ignorante de

que, no arranco da guerra, hk sempre a

contar com um elemento mais vivo— o

instinto da mesma guerra, que flameja a

energia espiritual do her6i e electriza

quem o segue obcecado dessa intrepidez

s6bre-humana, que s6 p^ra quando se

abra9a na vit6ria.

Nuno Alvares e nomeado fronteiro de

entre Tejo e Guadiana, onde chama a si

tOdas as aldeias e vilas que sSo por Leo-

nor Teles, arma gentes incitando-as con-

tra Castela, inflamando-as na defesa da

pdtria muito amada. Em breve esse moyo
de vinte e quatro anos, navanguardados
seus mil homens de besta, depois de s6-

bre a terra rezar de joelhos ks imagens

da sua bandeira benta, e sob os gritos de
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«iPortugal e Sao Jorge! », iniciard, com a

vit6ria dos Atoleiros, uma guerra santa,

contra milhares de castelhanos,— guerra

que terminar4 num deslumbramento :
—

a derrota formid^vel do inimigo em Al-

jubarrota.

* *

Entrementes, Leonor Teles, cada vez

mais dvida de triunfo e ansiosa pela che-

gada da hora vingadora, reconhece que

t6das as delongas nos preparos do rei de

Castela, sSlo menos para a vingar do Mes-

tre do que para ele tomar o regimento

completo do reino, aproveitando-se da

guerra viva que vem encontrar entre

Portugueses do Mestre e Portugueses da

rainha. Tudo Ihe prova a desestima em
que o gem'o a tem ; e a idea de que ele

Ihe absorver^ os primeiros lugares— as-

susta-a. Ve-se cercada. Jd se sente pri-

sioneira. Preve que nunca mais retomar^

o poder. Se veneer o Mestre, ele ser4 o

rei ; se triunfar D. Joao de Castela, este
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o governador de Portugal. ^ Como sair

desta situapao? Pensa em criar-se uma
idr^a. com a fCr^a que tern ainda no rei-

no, pois muitos castelos sao por ela. ^ Mas
como entender-se com os seus, se o genre

a guarda quase k vista ? As camareiras e

as demais pessoas da c6i*te, manejadas

por ela, redobram de cuidados e colabo-

ram em estratagemas dificeis. Leonor

escreve escondidamente cartas a todos

OS alcaides seus amigos, dizendo-lhes

que nao entreguem os castelos ao rei

D. Joao, ainda que ela pr6pria v4 com
ele rogar-lhes tal preito. Um destes al-

caides e seu irmao D. Gon9alo, que con-

tinuava resistindo.

rei de Castela quer Coimbra. E' ponto

estrategico que, tomado, llie limpa o ca-

minho do norte. Dirige-se para 14 com
todos OS seus. A comitiva 6 numerosa e

muitos OS homens de armas. Aposen-

tam-se defronte de Coimbra, na margem
esquerda do rio, uns, nos Pa90s de Santa

Clara e no mosteiro, outros, nos conven-

tos de Santana e de Sao Francisco, e al-
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guns, mais distantes— em Sao Martinho

do Bispo e nas Almoinhas, rei de Cas-

tela tern consigo muitos fidalgos e virios

capitaes do sen exercito. Entre os prin-

cipais, h4 o conde de Maiorcas e Pero

Dias de Cadoama, D. Pedro conde de

Trastamara, primo do rei, e seu irmao

D. Afonso Henriques, o infante de Na-

varra, o conde de Viana, Rodrigues Por-

tocarreiro, D. Afonso, «o Cabe^a de

Vaca».

Porque nao pode filhar k, fCrpa a cida-

de, envia D. Joao varies emissaries, com
boas palavras, a oferecer ao conde mui-

tas merces e igual condado, senao maior,

em Casteia, para ele Iha entregar. O conde

resiste. D. Joao leva entao consigo Leo-

nor Teles, que diante do irmao faz a fin-

gida scena de Ihe rogar que entregue o

castelo. O conde, certo de que estes ro-

gos sao falsos, nao cede. Parlamenta-se

muito. D. Gon9alo mantem-se.

Passam-se dias. A situapao prolonga-

-se. Leonor Teles sente-se cada vez mais

enleada, presa, e reconhece quanto e falsa
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a sua situa^ao. Afinal, ela est4 defendendo

OS interesses politicos do Mestre, uma
vez que nao e contra o rei de Oastela.

Ou por um, ou por outro. Contra ambos
— impossivel. Era preciso desfazer-se de

um deles ^jDo Mestre P^jDe D. Joao?

Mestre estava longe; o rei, esse, tinha-o

h mao.

A energia voltou-lhe vivissima. Leo-

nor reconhecia agora que a entrega do

governo f6ra feita num momento de fra-

queza causada pelo 6dio ao Mestre e pela

confianQa em que D. Joao Ihe assegur^ra

suas promessas, comungando com ela a

mesma h6stia, certa manha, numa igreja

em Santarem. jTraidor! O seu orgulho

enrijece-a. E' preciso matar o rei de Oas-

tela.

— Matd-lo-h4?
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Oltima conjura

D
Pedro, conde de Trast^mara,

primo de D. Joao I de Castela,

• comanda a guarda do rei. E'

mo90 doneador, afoito e ambicioso. Um
rudo amor o traz arrastado a Leonor, e

isto dura desde o dia que, na ponte leva-

di9a do castelo de Santarem, a viu pela

primeira vez, alta, branca, majestosa-

mente envolta em do. Leonor deixou-se

cortejar, e de leve, com o seu agrado pe-

netrante, alimentou-lhe o enleio, com
lindas manhas e gentis ledices, pensando

que talvez ele, um dia, Ihe pudesse vir a

ser util, naquela vida de luta e de d6s-
24
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forra em que o seu vingativo cora9ao se

lan9ara.

E a paisagem de Coimbra, com a sua

luz cariciosa, instigava o ardido namo-

rado . .

.

Correram semanas. Agora um irmao

deste D. Pedro, D. Afonso Henriques,

cai tambem de amores pela linda cuvi-

Iheira Beatriz de Castro. Leonor sabe-o

e logo mete esta sua intima amiga na

conjura, para que ela induza o seu apai-

xonado cavaleiro, D. Afonso, a libertar

aquelas altas donas da prisao em que se

encontram. Bastaria que D. Afonso com-

binasse com seu irmao D. Pedro tirar

Leonor dos Pa90s de Santa Clara e p6-la

no castelo, onde o conde D. Gon^alo bem
a guardaria, completando-se a ac9ao com
a morte do rei de Castela, para Leonor

Teles retomar o trono de Portugal e, em
seguida, casar com D. Pedro, a quem ela

agora feiticeiramente declarava, em ati-

tudes a^oradas e com olhos humidos, ra-

ses de promessas

:
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—H^ muito me praz receber vossos

amores. Tambem eu ;«me moiro» por

v6s!

jCobrou-lhe inteiramente o cora9ao!

Leonor conhecia os homens e sabia

como enli^ar-lhes os sentidos, lisonjear-

-Ihes a vaidade, e esperan^ar-lhes, com
nevoa^as de ouro, as ambi^Oes de poder

e de gl6ria.

Os enamorados e ardidos irmaos, D.

Afonso e D. Pedro, amorOsos e cava-

leiros, logo puseram suas almas aventu-

reiras ao servico da bela conjura planea-

da por Leonor Teles, porfiando cada qual

em melhor oferecer ks suas damas a mais

galharda execu^ao daquilo que elas Ihes

requeriam. |Mocidade douradaerestos da

cavalaria andante que jamais desapare-

ceri do mundo emquanto houver um sor-

riso divino de mullier formosa a chamar,

a estontear, a cativar

!

Os dois fidalgos entendem-se secreta-

mente com o conde D. Gon9alo, alcaide

do castelo, nao Ihe dizendo, porem, D. Pe-

dro que pretendia matar o rei de Castela
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e muito menos casar com Leonor Teles.

Explicava que o seu descontentamento

era fidalguia e provinha do vil engano

em que D. Joao trazia Leonor Teles que,

generosa, Ihe dera o governo do reino de

Portugal; e do desgCsto que Ihe causava

a extrema privan^a que ele dava agora

a Pedro Velhasco — homem mau e de

enredos.

Leonor, confiada no exito da conjura,

excita a todo o momento o amor brioso

do seu esfor9ado cavaleiro— o amor e a

ambicao. D. Pedro entreve diante de si,

num deslumbramento, o corpo branco e

ignorado de uma mulher de belos cabe-

los ardentes como brasas, e os degraus

de ouro de um trono fulgente. A beleza

e o poder alucinam-no.

*

* «•

Passam dias urdindo o conluio. Se-

gredo absoluto : s6mente dois, Leonor e

D. Pedro, sabem o que se trama. Os ou-
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tros, parte. E' medianeiro, entre Leonor,

D. Pedro e o conde D. Gon^alo, certo pa-

dre franciscano que, para explicar suas

repetidas idas e voltas e demoradas con-

versas, diz andar negociando com o Papo

e o castelo a entrega da cidade a D. Joao I.

Mas, em v6speras do atentado, este trade,

grato ao seu amigo D. David Negro, ar-

rabiado de Castela, previne-o, sob segre-

do, de que, com seus filhos, se retire para

suas terras.

— ^ Porq ae ?— pregunta, em voz bai-

xa, o assustado judeu.

frade nega-se a relatar o que se con-

luia. D. David insiste, jurando que nada

dir^. Entao o ingenuo franciscano, acre-

ditando em juras de judeu, tudo conta a

D. David, que, devedor ao rei do grande

lugar que tern, tudo vai denunciar. D. Joao

espera serenamente ; e no dia marcado

para o feito ordena ao conde de Maiorca

que avise os seus para que, quando D. Pe-

dro saia, gritem trai9ao contra ele e o

prendam com seus companheiros. Ao
mesmo tempo, manda refor9ar as guar-
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das da rainha, pondo-lhe k vista um ca-

pitao de sua confianQa. Mas nessamesma
noite alguem avisa D. Pedro, que logo

foge, e com ele vdrios conjurados. ; Tudo
estava perdido, tudo falhara! ; Leonor

Teles endoidecia de raiva!

No dia seguinte, os reis de Castela man-
dam vir k sua presen^a o Judeu D. Jud4
e a cuvilheira de Leonor, Maria Pires, os

quais, sob ameapa de serem postos a tor-

mentos, contam todo o piano da conjura:

a rainha iria para o castelo de Coimbra;

o rei de Castela seria assassinado; Leo-

nor Teles casaria com D. Pedro. Contam
ainda os recados e cartas que ela tinha,

antes, secretamente, enviado aos alcaides

dos castelos, para que se nao entregassem

a D. Joao. Pasmos, assistem a estas de-

clarapOes os reis, o infante de Navarra e

o rabino D. David. De tudo se faz um
auto. Em seguida, D. Joao ordena que a

sogra venha k sua presen9a. Leonor Te-

les, sempre rainha, entra sobranceira e

de ledo semblante na camara dos reis.

Nada teme. Absoluta confianca em si pr6-
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pria, aiiida quando a hora Ihe e adversa,

a enche de serenidade e altivez.

Sentada em frente do rei, espera, fir-

me, de cabepa levantada. Nunca o seu

orgulho foi tSlo arrogante.

Le-se o auto. Subito, Leonor ergue-se

irada e, interrompendo o escrivao, diz

violentamente contra D. David:

— Perro traidor, imentiste!

— Disse a verdade— retorquiu oju-

deu, olhando-a de esguelha.

Entao, o espirito de inimizio de Leo-

nor Teles instantaneamente maranhain-

triga que a defenda a ela e o perca a ele

:

— Foste tu que tal me aconselhaste.

E afirmando tao vil calunia, a luz do

seu olhar era plena de candura, e a in-

flexao da sua voz terna e inundada de

sinceridade. jComo sabia mentir!

Alguns entreolharam-se com surpresa

e duvida; mas D. Beatriz, que tinha a

maxima confian^a no rabino, seu amigo,

compassiva pela misera intriga da mae,

diz, com voz lastimosa e doce de rainha

minhana

;
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— Oh madre e senhora, ^porque em
tao curto tempo me querieis 6rfil, viiiva

e desamparada ?

E chorava.

Levantam-se vozes agitadas. Todos fa-

lam ao mesmo tempo. A c^mara enche-se

de tumulto bravo. Mas o sossegado reide

Castela levanta a mao, todos interrom-

pendo, para dizer mansamente a Leonor:

— Por amor de vossa filha, nao vos

mando matar, embora o merecesseis; mas
mando-vos meter num mosteiro em Cas-

tela, onde tereis mantimento precise e

honrado. V6s . .

.

Leonor, sorrindo ir6nica, interrompe-o

para Ihe preguntar:

— Senhor, ^j tendes irmas ?

— Tenho— responde D. Joao.

— Entao, fazei-as freiras nesse con-

vento. A mim, rainha, ; nao

!

Depois, num desriso mordido de sar-

casmo e refervido em intimo 6dio:

— ; Eis o galardao que dais a quem vos

entregou o regimento do reino e os cas-

telos que por si tinha em Portugal!
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D. Joao cala-se, encara nela um mo-

mento, sai da c^mara e, pouco depois,

preocupado, reune conselho para saber

como se h4 de haver com sua sogra, que

§le teme.

Quando, dai a dias, Leonor Teles, na

companhia dos reis de Castela, em cami-

nho de Coimbra para Santarem, soube

que D. Joao, contra a opiniao cautelosa

de alguns dos seus conselheiros, resol-

vera encerrd-la num mosteiro, sorriu-se,

tranquila, na certeza de que die tal nao

conseguiria. Sem mais tardan9a, ks es-

condidas, escreveu aos seus partiddrios,

aos alcaides de castelos que eram por

ela, a amigos, expondo-lhes tudo o que

se passara e rogando-lhes que, prestes,

organizassem suas gentes com que Lhe

saissem honradamente ao caminho a fi-

Iharem-na das maos de quern a levasse

presa.

Acrescentava

:

— Sou vossa rainha e vossa amiga.

Dar-vo3 hei o que me requererdes.
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*

Dias depois, por uma invernosa manha
de Fevereiro, Leonor Teles, numas andas

de viagem, entre homens de armas e fi-

dalgos da confian^a do rei, seguia, atra-

ves da Extremadura e das Beiras, para

o norte, em demanda de terras de Castela,

la Serena e risonha. Ela tinha a certeza

de que no caminho surgiria, de embos-

cada, um grosso magote de fieis amigos

sens, bem acompanhados ebem armados,

para, violentamente, a libertarem da es-

colta vexante que, para terras inimigas,

a conduzia prisioneira— a ela, rainha de

Portugal.

Lembrou-se, entao, dos grandes raptos

amorosos Portugueses, cheios de aud^cia

e de brilho cavalheiresco. Um,em especial,

mui antigo e sempre recontado, via diante

de si, pois correra por aquelas mesmas
desoladas paragons que ela ia atraves-

sando. Bra o caso de Louren90 Viegas,



Ultima conjuva 349

e de seus homens, assaltando de noite,

em Avelas de Cima, a cavalgada, de bons

parentes e criados, que cercava Maria

Pais, manceba de D. Sancho-o-Velho—
a ruiva e ladina «Ribeirinha)), de corpo

meao e roli^o, vinda de Coimbra, onde

acabara de morrer o rei, e seguindopara

as suas doadas e dilatadas terras de Vila-

-do-Conde. araante violento, que, du-

rante anos, calado, vivera morrendo de

amor, levara-a k garupa do seu corsel

para terras de LeSto, onde, por tempo, se

agasalhou com ela.

Raptou-a quem loucamente a amava.

!&sse foi um rapto de amor ; este seria um
rapto politico. Ela tinha muitos amigos

enumerosos vassalos que Ihe deviamtudo

quanto eram. Contava com eles. Eram
certissimos.

Mas j4 compridos dias e longas noites

se passam atraves de descampados e de

serranias, sem que a ansiosa Leonor veja

surgir das bOcas dos caminhos, das cur-

vas das estradas, das sombras dospinhais,

dos esoonsos das gargantas penhascosas,
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ao longo da acidentada Beira, dsses com
quern absolutamente conta—lela que tern

no seu reino um grande partido de Por-

tugueses, v^rios alcaides de castelos e

donos de fortalezas, mil criados a quern

deu bemfeitorias e criou oficios e muitos

e muitos que se dizem seus amigos, e tan-

tos e tantos que sao feitura sua

!

Aproximam-se da fronteira. Estd a

acabar a sua terra, a terminar o seu do-

minio. ^E agora? Uma sombra emioitece

o cora^ao de Leonor... Passou. De
novo confia.

Avista-se Cidade-Rodrigo, e, do outro

lado, distante, a neblina azul da serra da

Gata
jE ninguem aparece a salvi-la, nin-

guem! ^Porqu§?

A cavalgada entra em terras de Espa-

nha.

— (((jVirao OS Portugueses esper6,-la

tao longe?»— cogita Leonor.

Jk vai no fim o planalto de Salaman-

ca,— uniforme como um deserto, majes-

toso como alto-mar. Leonor espraia a
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vista e espreita no horizonte. A sua alma

6 a de n^ufrago, numa jangada, k cata

de uma vela branca na linha extrema

das ^guas.

Agora, na escuridao, vao pisando as

terras fartas de Medina, el^ seguem diri-

gidos pelo Sete-Estrelo, que os guia ao

norte.

De noite, emquanto os companheiros,

enregelados e moidos, envoltos en? sens

zorames de viagem, dormitam, cabe-

ceando, sObre selas mouriscas, ao chouto

mole das mulas, Leonor Teles, recostada

nos almadraques das andas toldadas, vi-

gilante, espera, espera ainda, porque o

sen orgulho, traballiando nela, Ihe grita

confian^a, confian^a em si.

Mais uma longa noite se passa; e so

quando, ao fim do ultimo dia de viagem,

se avista, no fundo da campina das Na-

vas-de-El-Rei, num alto, do lado de 1^ do

rio Douro, recortando-se nas raias san-

guineas de um plumboso poente, a vila

de Tordesilhas com seu casario em pi-

nha, suas altas t6rres de igrejas e con-
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ventos, e na frente deles o de Santa Clara

—prisao mosteiral «onde j4 tinham es-

tado rainhas viiivas e filhas de reis»,

como, em ultima homenagem, Ihe dis-

sera, na despedida, o rei de Castela ;
—

is6 entao 6 que a sua alma pela primeira

vez estremece de pavor, compenetran-

do-se da rialidade do seu irremedidvel

desterro ! S6 nesse momento o seu espl-

rito apreende t6da a catdstrofe. A des-

ilusao esmaga-a. Uma nuyem negra de

tristeza entenebrece-lhe o cora9ao, e o

asco sobe dentro dela, engulhando-a, ante

o repulsive espect^culo de um reino in-

teiro, vilissimo, a voltar-lhe a face ingra-

ta. Todos cobardemente a abandonam
naquela hora de infortunio. ; Os homens,

OS homens

!

E ao ouvir, nessa mesma noite, depois

da madre-abadessae da escriva, vestidas

de h^bitos cinzentos e orais brancos, mui

Serenas epolidas, se despedirem dela, cur-

vando, em venias de homenagem, seus

corpos secos ;— ao ouvir correr os ferro-

Ihos da porta da sua cela, fechando-a por
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fora, Leonor Teles sentiu, entao, em si,

; todo o vdcuo da soledade e do abandCno

humano! Aniquilada, pela primeira vez

na sua vida jchorou l^grimas sinceras,

abafando os solu^os no cabe^al de linho

branco do seu humilde catre de conven-

to, para onde se atirou em convulso de-

sespSro

!

Fatigadissima pela viagem e pelas

como^Oes, deitou-se e dormiu pesada-

mente.

Na manha seguinte, na alva do dia, er-

gueu- se, arrastando-se cheia de desalen-

to, ate k pequena janela de grades da sua

cela. mosteiro estava num alto. Entao,

a sens olhos aturdidos pelo desconhecido,

deparou-se-lhe uma vasta campina, ^rida

e silenciosa, manchada, acold, e alem, de

massas de pinhais baixos, espessos como

pelo duro, e de grupos de choupos pen-

sativos, na planicie longa, c6r de estame-

nha, muito longa, sem fim, sob aab6bada

do ceu, pousada, ao fundo, na linha fina

do horizonte—terra cha, muda, impas-

sivel, sem um eco, sem uma palavra de



354 Leonor Teles

conf6rto para a sua soledade. Em baixo,

murmurava, manso, o rio Douro, de ^guas

simples, que, tambem indiferente ks suas

dores, logo se voltava para o poente,

numa curva de jubilo por se dirigir para

Portugal, para o mar— o mar lend^rio

de que Ihe vinham falando, pela Castela

fora, as naiades ribeirinhas, as ninfas

das fontes e das correntes, de verdes ca-

belos limosos e de corpos de rosa, trans-

lucidos, como suas glaucas moradias. E o

rio, sonhando com as paisagens esmeral-

dinas do mar, 1^ seguia na campina, con-

tente, a rebrilhar ao sol e h lua. E quanto

essa curva era de alegria para o rio via-

jeiro, tanto era de tristura para Leonor,

porque se voltava para Portugal:—curva

de saudade, que llie levava, para longes

terras, onde o seu orgulho imperara, sua

alma de desterrada e de vencida. Jd essa

hora fresoa do nascer do dia, com o sol

de rosa a subir e a esplender, parecia, a

seus olhos cativos, hora de sol posto, en-

tre nuvens violdceas, estriadas de san-

gue — luz de pungimento que o ere-
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piisculo disfarpa, a noite recolhe, entende

e agasalha.

Clareia a madrugada. Na meia luz di-

lucular dos longos corredores do mostei-

ro, ouve-se uma voz branca de monja

elamando, com do^ura, a cada portinha

de cela, o «Benedicamus Domino », mati-

nal ; e na t6rre uma sineta meiga toca a

«Prima et tertia».

i
Hora de ora9ao

!

Ali, a sen lado, naquele fidalgo mos-

teiro, repleto de privilegios, de b^n^aos,

de gramas, de reliquias de santos e de

virgens m^rtires ; ali, em celas miiidas e

caiadas como as ermidas das serras, don-

zelas, deixadas do mundo— vidas renmi-

ciando k Vida— depuram-se pela reza,

pelo jejum, pelo cilicio, pulindo suas al-

mas—como patenas de ouro— com bea-

titude, com santidade, para, num me-
mento de infinite g6zo, poderem reflectir

em si o sorriso de Deus.

Mas nem nessa hora, de bondade por

ser de saudade, de fiaqueza por ser de
25



356 Leonor Teles

transe,* a alma de Leonor se sentiu to-

cada pelo beneficio espiritual das reli-

quias, pelo chamamento piedoso do bron-

ze, pelo h^lito perfumado da prece que,

nesse momento, subia do jardimreligioso

de cada peito de monja, humildemente

ajoelhada nas t&buas da sua cela aus-

tera.

Leonor Teles, alem da sua alma con-

genitamente malevola (como se Deus se

esquecera de baptiz^-la com um raio do

seu olhar. . .) tinha dentro de si os in-

conscientes crimes da epoca em que vi-

via, as maldades que a existencia apega

a quem vem de tempestuosamente a tri-

Ihar, e ainda o pecado tenaz da sua mo-

cidade bela e soberba, reagindo contra

tudo,— mocidade que se atira, sOfrega,

ao g6zo da vida, querendo-a viver t6da,

como OS instintos livres a desejam e pre-

ferem. S6 a doen9a ou a velhice quebra-

riam, melhorariam esta alma ardente.

Mas quando isso estava distante dos seus

trinta e tres anos fortes e belos, aos gri-

tos, querendo gozar, triunfar— ; viver!
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Leonor Teles, saindo da janela, vol-

tou violentamente costas aessapaisagem

de silencio e de indiferenpa egoista para

as suas dores ; agitou, furiosa, sua estra-

nha oabe9a de ruivos cabelos em fogo e

em revolta; e erguendo os bra90s tetani-

zados pelo rancor e as maos crispadas

pelo desespero contra as paredes da cela

estreita, que a angustiavam, contra os

tetos baixos, que a esmagavam, no auge

do despeito e do orgulho amarfanhados,

cerrou os olhos e os dentes de ira, e,

como le6a numa jaula, rugiu a sua c61era

tremenda, bradando maldi9ao ao sen des-

tine que, em plena vida e em plena bele-

za, a agrilhoara h, sombra daquela cela

igelada e tristissima!
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Epflogo

LEONOR Teles viveu seis anos no con-

vento de Santa Clara, de Torde-

silhas — ate h morte desastrosa

do rei de Castela; depois, em Valhadolid.

Mas neste periodo, a sua vida, do pouco

que se sabe, j^ nao tern inter^sse. Ver-

dadeiramente, Leonor some-se da hi3t6-

ria naquela hora, fraca per ser de 6dio,

em que, para se vingar de alguem, en-

trega a outrem o poder e renuncia k sua

rialeza. Nesse dia, hdbil tino a arreda

da politica portuguesa, enclausurando-a

num mosteiro e aprisionando-a numa ce-

la;— nesse dia, Leonor Teles morreu "^

FBI





T^OT^S

NOTA I

Nas primeiras edigoes d^ste livro, o capitulo a que

chamamos hoje Introdugdo, em que se mostra, em
pastadas de tintas scenograflcas, o painel mural da

tlsioncmia portuguesa nos meados do sombrio seculo

catorze, fdra deslocado para o fim do volume — para

as notas — por nos parecer coisa algo dilatada e, so-

bretudo, desarmonica com o tom leve da obra, Recea-

ramos, de entrada, nao dispor bem o leitor que sabemos
ser urn espirito apressado, uma vontade fatigada pela

exaustiva vida moderna que todos agitadamente vi-

mos vivendo, nesta hora de transigao, sob a dor

ingente de uma guerra civilizadamente feroz, a es-

magar os coraQoes idealistas, derrancando-os de sce-

pticism©. Nao cansemos os cansados. Nesta ediQao,

por^m, colocamos, no comScjo do livo, essas paginas

por entendermos necessario que elas sejam lidas por

quem, sossegado e ourioso, estime conhecer, um pouco

mais de perto, a epoca do durissimo duelo antigo en-

tre uma rainha, em extremo ambiciosa de poderio

pessoal, e o seu bom povo, avido de legitimos direitos

e nobremente obcecado pela idea da independ6ncia do

reino. Outra coisa nao 6 a hist6ria de Leonor Teles,

essa, de coragao abuscador de maravilhosas artes»'

de quem Fernao Lopes escreveu que anehuua cousa
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dava a emlemder de rramcor que tevesse» contra sens

inimigos, mas, pelo contrario com 61es «suas fallas e

desembargos, todo era feito ledamente e com boom
geesto, ataa que visse tempo aasado de sse poder vin-

gar, segundo seu desejo»; —essa a quem Alexandre

Herculano chamou a Lucrecia Borgia portuguesa —
ftfantasma diaboiico, que aparece onde quer que haja

um feito de traigoes, de sangue ou de atrocidadesa

NOTA II

A proposito das palavras obsolelas e das constru-

Qoes antiquadas d^ste livro, transcrevo, traduzido,

um periodo do prefacio de Anatole France ao seu li-

vro Vie de Jeanne d'Arc

:

aNao foi por afectagao de estilo nem por g6sto de

artista que conserve!, o mais que pude, o torn da epo-

ca, e que preferi, as modernas, as formas arcaicas

da lingua, sempre que as supus inteligiveis; — foi

porque as ideas se mudam mudando as palavras e

nao se podem substituir termos antigos por termos

de lioje, sem alterar sentimentos e caracteres.*

NOTA III

XV — Vid. Vilasboas Sampaio, Nobiliar-

chia portug.; Coelho da Rocha, En-
sdio sobre a hist, do gov. e da leg.

de Port. ; Herculano, Hist, de Port ;

visconde de Santar^m, Mem. para a

hist, e theoria das cbrtes geraes;

Sr. Gama Barros, Hist, da adm.pub.
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Cf. Livvos de linliagens.

Nob. do Conde D. Pedro, loc. cit.,

p. 302.

Ibid., Ibid.

Livvo Velho, nos Portug. mon. hist:

Script., p. 144, 1.52, 153, 154, etc.

Nob. do Conde D. Pedro, loc. cit,

p. 290.

Ibid., p. 293.

Ibid., p. 349.

Livro Velho, loc. cit., p. 173.

Citam-se aqui somente dois ou trds

casos de barreganias, de mancebias,
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de roussamentos, de incestos, de ra-

ptos, de casamentos desiguais, mas
poderia citar-se muitissimos, poisos

Livros de linhagens (Licro Velho e

Nobilidrio do Conde D. Pedro) es-

tao cheios deles.

Vid. Livro Velho, loc. cit., p. 152,

155, 156, 159, 160, 161, 165, 167, 175,

176, 197, etc.

Vid. Nob. do Conde D. Pedro, loc.

cit., p. 290, 292, 293, 298, 304, 311, 318,

319, 320, 323, 325, 326, 328, 331, 334.

338, 349, etc.

24— p. XXIX ~«0s au tores do Cancioneiro tinham

OS seus nomes nos livros das linha-

gensx) (Sr.* D. C. Michaelis de Vas-

concelos, Cane, da AjudaJ.

25 — p. XXIX— «Quien Amor sirve, cort^s deve ser

asi en decir como en facer. » (C V
708).

26 — p. XXX— aEl andou por mi muito trobando

e nas lides me ia enmentando» (C V
354).

27 — p. XXXII — C A 329, (C A = Cancioneiro da Aj'u-

da; C y= Cancioneiro da Vatica-

na).

28 — p. XXXII — C A 333.

29— p. XXXII — CV 808.

30 — p. XXXII-CV808.
31 — p XXXII — C A 387.

32— p. xxxn— CA388.
33— p. xxxii — C A 385.

34— p. xxxn— C A 318.

35— p. xxxni— C A 383.

36 — p. xxxni— CA316.
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37 — p. xxxiii — C A 81.

38 — p. XXXIII — C A 320.

39 — p. XXXIII — C A 71.

40— p. XXXIV — C A 386.

41 — p. XXXVI — «0s reis falavam a ciiria de Roma
com altivez e ate com desabrimento

por vezes, e um dos mais louvados,

D. Sancho I, chegou a espantar o

proprio Inoc6ncio III, afeito a curvar

as frontes mais soberbas, aos p6s da

cadeira de Sao Pedro.» — Rebelo da

SiJva, Quadro elem. das relagoes po-

lit., etc., tom. ix, p. 26.

42 — p. xxxvi — V. de Santar^m, Mem. para a hist.

das cartes geraes, part, ii, e Col. car-

tes, mss. (de Santar^m, 1331, de Lis-

boa, 1371), cit. pelo Sr. GamaBarros,
na obra Hist, da adm. pub. em Port.

nos sec. XII a XV.
43— p. xxxvii — «Do tempo de D. Pedro e D. Fernan-

do, o formoso namorado, nem uma
so poesia aut^ntica de autor portu-

gu6s se conserva.j) — Sr.* D. G. Mi-

chaelis de Vasconcelos, Cane, da
Ajuda, II, p. 603.

44— p. xxxvii — C V370.

45— p. 1 — «E porque outro si a Comarca de

Tralomontes, que he nos nossos Rei-

nos, donde a dita Rainha he natu-

ral. ..» — Arch, da Torre do Tom-
bo, Chanc. de D. Fern. 1. 1, fol. 107,

cit. por Santos, Mon. lusit., part.

VIII, C. XXI.

46 — p. 3 — Ayala, Chron, del Rey D. Pedro,

ano vn, c. n.
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47 — p. 3 ~ Benevides, Rainhas de Portugal,

etc., vol. I, p. 218.

48 — p. 3 — Santos, Mon. lusit., part, vm, p. 138

e seg.

49— p. \— Arch. da Torre do Tombo, Chanc.

de D. Jodo///, 1. 45, fol. 161, V.

50— p. 4— Santos, Mon. lusit, part, viii, c. xx-

51 — p. 4— Devemos ao Ex."*"* Sr. Jose de Aze-

vedo Menezes, da ilustre casa do Vi-

nhal, e erudito autor do livro «Ni-

nharias»,— a quern penhoradamente

agradecemos, — a seguinte nota, ex-

traida do afamado Nobilidriodo Aha-

de de Esmeriz (t. n, titulo Cunhas)
— manuscrito inedito que S. Ex."

possiii:

§1

«... n.o 4 — Lourengo Fernandas da Cunha achou-

se na conquisla de Sevilha, e serviu os reis D. Afonso II,

D. Sancho, o Capeto e D. Afonso III. Casou com D. Ma-
ria (outros dizem Sancha), filha de Lourengo Gomes
de Moceira, e tiveram, entre outros filhos, os que se-

guem

:

«N.o 5— D. Gomes Lourengo da Cunha, que esteve

tambem na conquista de Sevilha e foi padrinho de

el-rei D. Denis. Casou com D. Teresa de Aroes, filha

do D. Gil Guedes de Aroes. Com geragao.

«N.o 5 — Vasco Lourenco da Cunha, que segue.

ckN.o 5 — Marlim Lourengo da Cunha no § II.

«N.<» 5—Vasco Lourengo da Cunha viveu em tempo

de el-rei D. Afonso III, e casou com D. Teresa Pires,
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ftlha de D. Pedro Fernandes de Portugal e de D. Froile

Rodrigues Pereira, e tiveram, entro outros filhos, o

que segue

:

«N.o 6~Martim Vasques da Cunha, que tece o

Casteio de Celorico de Basto em tempo d'ei-rei D. De-

nis, e para Lho largar que Iho ndo queria el-rei acei-

tar usou (por eonselho de todoa os Principes da cris-

tandade, com quern para isso foi tomar eonselho) de

iodas aquelas ceremonias que eonta o Conde D. Pedro

que foi deixar no casteio yalo, galinha, gato, cdo, sal,

cinagre, azeite, pajo, farinha, vinho, dgua, came,
pescado, ferraduras, cracos, bdsta, setas, ferro, bara-

go, lenha, mos, alhos, cebolas, escudo, langa, cutelo

ocupado, capelo on capelina, carcdo, foles defureiro,

funil, isca, pederneira, pedras em cima do muro,

fogo aceso em uma das casas, portas fechadas por

dentro e se salu pelo muro, e foi correndo e gritando

par tr s freguezias : acorrede ao casteio de el-rey que

se perde. Com geraQao.

§n

ttN.o 5 — Martim Loureugo da Cunha, do § I, casou

com D. Sancha Garcia, filha de D. Garcia Panha e de

D. Tareja Pires de Bayao, tiveram, entre outros fl-

Ihos, a

'(N.* 6 — LoureuQo Martins da Cunha, que casou

com D. Maria de Sousa, e tiveram a

aN.«> 7 — Martim Lourenyo da Cunha, que foi se-

nhor do morgado de Vila de Pombeiro acima de

Coimbra, que owe por escambo que fes com el-rey

D. A.° o 4.°. Casou com D. Maria Gon^alves, filha de

GonQalo Anes de Briteiros, e tiveram a



368 Leonor Teles

aN.o 8— Joao LourenQo da Cunha, que foi senhor

de Pombeiro. Casou com D, Leonor Teles, filha de

D. Martim Afonso Teles de Menezes. Divorciada do

marido, D. Leonor casou depois com el-rei D. Fer-

nando. De Joao Lourengo houve um lilho, de nome
Alvaro da Cunha. Com geragao.

aJoao Lourengo da Cunha e Diogo Lopes Pacheco
tentaram dar pegonha a el-rei D. Fernando. (Nota do
nobiliarista Esmeriz, que cita a Monarchia lusit., t. 8,

livro 22, cap. 21).»

52 — p. 4— Costa Lobo, Hist, da Sociedade em
Port, no sec. XV, c. v.

53— p. 11 — Sr.» D. C. Michaelis de Vasconcelos,

Canclon. da Ajuda, edi. crit, p. 623.

54— p. 17 — Disto veio chamar-se ao Pago oPago

dos Infantes. » Cf. Sr. Jiilio de Casti-

Iho (visconde de Castilho), Lisboa an-

tifja, t. 5, c. XIX.

55— p. 18 — Herculano, O Monge de Cister, c. xv.

56 — p. 19— Palavras de el-rei na doagao de Al-

canhaes. Chanc. de D. Fern., Arch,

da Torre do Tombo, fol. 189, cit. por

Santos, Mon. lusit, part, viii, c. xxix.

57 — p. 19 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., nos

Ineditos da hist, port, c. lvii.

58 — p. 19— Uma delas era Iria Gongalves, mae
de Nuno Alvares.

59 — p. 22 — Nasceu em 1345. Diz o Chronicon

Conimbricense, citado pelo cardeal

Saraiva— Obras completas do car-

deal Saraiva, 1875, t. iv, pag. 64:

aEra 1383 annos, feria 2.*, vespera

de todos OS Santos, nacio Infante

D. Fernando, filho do Infante D. Pe-
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dfo de Portugal, e Infanta D. Cons-

tanga, e neto del-Rey D. Diniz

:

nacio em Coimbra a hora de pri-

ma.*

60— p. 23 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. i,

loc. cit.

61 -—p. 25— Costa Lobo, Hist, da sociedade em
Port, no sec. XV, c. ii.

62— p. 26— a . . . e s6 na torre do Castelo de Lis-

boa deixou a seu fllho D. Fernando
oitocentas mil pei^as de euro, quatro-

centos mil marcos de prata» — Pa-
norama, vol. IX, p. 136.

63— p. 29 — Concedeu privilegios e isengoes aos

proprietaries dos navios de cinquenta

toneladas, assim como Ihes forneceu

madeiras gratuitas das matas riais.

(vid. Cortes da Atouguia, 1376).

64— p. 29 — V. de Santarem, Corp. diplorn. port.,

1. 1, p. 318 e 328.

65 — p. 29 — Ibid. Quadro elem., t. i, p. 211.

66 — p. 35 — Froissart, Les chroniques, etc., 1. i,

p. II, c. ecu.

67 — p. 35— Sao as pazes de Alcoutim (31 de

Margo de 1371). A Bula Fidedigna,

desta mediagao tem a data de 26 de

Fev. de 1370, — Vid. Santarem, Qaa-
dro elem., etc., t. ix.

68— p. 35 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. liv,

loc. cit.

69— p. 37— Conjectura o Sr. Jiilio de Castilho

(visconde de Castilho) na Lisboa an-

tiga, vol. 5.o, p. 205, que Leonor Te-

les, em 1383, teria 33 para 34 anos.

Tambem Oliveira Martins, na Vida
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de NurCAlvares, not. de p. 81, sup6e

que ela tivesse, em 1383, ade trinta

a trinta e tres anos». O Sr. Anselmo
Braamcamp Freire (Diario Ilustra-

do, 13 de Margo, 1885) diz que, em
1380, devia Leonor Teles ter trinta

anos. «D. Leonor casa nos flns do
verao, ou principles do outono de

1371, com D. Fernando (Mon. lusit,

part, viii, 1. 22, c. xxi). A 6sse tempo
havia ja uns tres anos que era ca-

sada com Joao Lourenco da Cunha
(F. Lopes, Chron. de D. Joao I, p. i,

c. cLxxvii), e, portanto, efectuado 6sse

casamento em 1368. Supondo-se-lhe

nesta ocasiao dezoito anos, ve-se

que completava os trinta neste ano

de 1380».

70— p. 39 — «Dona Lienor era igual em gram-
deza de corpo.» — F, Lopes, Chron,

de D. Fern., c. lxv, loc. cit.

71 — p. 43 — aNem elRei Dom Fernando em esta

sazom, nem depois ainda per tempo,

nom tiynha semtido de Dona Lionor

Tellez, de que se depois namorou.»
— F. Lopes, Chron. de D. Fern., c.

LI, loc. cit.

72 — p. 54 — Afonso Soares Valadares, teve duas

filhas: Ines e Berengeira. Aquela

teve uma filha chamada Maria Afon-

so, mae de Maria Gongalves Britei-

ros, que foi mae de Joao Lourengo

da Cunha ; esta Berengeira, casada

com Afonso Teles de Menezes, foi

mae de Martini Afonso Telo, pai de



Nolas 371

Leonoi* Teles. — Santos, Mon. (usit.,

part, vm, c. xx.

73 — p. 58 — Discurso de Joao das Regras, nas

c6rte3 de Coimbra, in F. Lopes,

C/i ron. de D. Joao I, c. clxxxiv.

74 — p. 59 — «E (jerceficasse que ante que eIRei

dormisse com ella, primeiro a rege-

beo por molher, presente sua irmaa

e outros, que esta cousa traziam cal-

lada.» — F. Lopes, Chron. d'el-rei

D. Fern., c. lvii, loc. cit.

75— p. 72 — Herculano, Hist, de Port., 1. vm,

part. in.

76 — p. 7 i — Sr. Gama Barros, Hist, da adm. pub.

em Port., nos sec. xu a xv, t. i,

secg. IV.

77 — p. 75 — V. de Santar6m, Mera. para a hist.

das cartes f/eraes, part. ii.

78 — p. 75 — Quantas vezes os reis atenderam o

povo, menos pelo povo, mas para,

com ele, se defender dos nobres e

dos clerigos — classes que para si

queriam os maiores privilegiosi —
Vid. A. de O. Marreca, Anti'jas car-

tes de Portugal. Panorama, vol. 7 e 8.

79 _ p. 75— V. de Santarem, Mern. para a hist.

das cartes geraes, part. ii.

80 — p. 76 — Sr. Jiilio de Castilho (visconde de

Castilho), Lisboa antifja, t. 7, p. 226.

81 — p. 79 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. lvi,

loc. cit.«

82 — p. 103 — Ruy de Pina, Chron. de D. Duar-

te, c. I.

83 — p. 109 — Tem a data de 5 de Janeiro de 1372.

Citada por Santos, Mon. lusit. part

26



372 Leonor Teles

viu, 1. XXII, c. XXI, que a copiou da

Chanc. de D. Fern., 1. 1, fol. 107, do

Arch, da Torre do Tombo.

84— p. Ill — Conjectura nossa, para explicar a

preferencia por heqa, sobre o que

nada dizem os cronistas.

A bailiagem de Lega era uma das

vinte e cinco comendas que a Reli-

giao de Malta tinho neste reino.

85— p. Ill — Cf. A. do C. Velho de Barbosa, Mem.
hist, do Most, de Lega, c. ix.

86 — p. 113 — ^O bailio ou o bispo do Porto D. Egi-

dio? Herculano, no romance Arrhas
por Joro de E><panha, diz que fora

o bispo do Porto D. Afonso quern ca-

sara D. Fernando e D. Leonor, casa-

mento realizado em meados de Ja-

neiro de 1372. O historiador fun-

da-se no haver F. Lopes (Chron.

de D. Fern., c. lix.) posto o bispo

D. Afonso, em Maio de 1371, como
testemunha da rectificagao do tra-

tado da paz de Alcoutim, e ainda na

opiniao de Joao Pedro Ribeiro (Dis-

sert, chron., etc., t. 5.*) que dava esse

bispo vivo em 1372. Porem, D. Ro-

drigo da Cunha (Catalogo e hist, dos

bispos do Porto) die, no c. xx, que o

bispo D. Afonso Pires, que em 10 de

Agosto de 1361 wvelho e carregado

de enferraidadesj) fizera teslamento

e falecera em 8 de setembro de 1362,

como consta do seu epitafio, na

igreja de Sao Pedro de Balsemao, no

Couto da Regoa. Sucedeu-lhe, em
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1363, D. Egidio, que morre em 1373.

Kste e que poderia ter casodo D. Fer-

nando 8 D. Leonor; mas, se fosse

«^le a Janrar as bCngaos, tal consta-

ria, como constou do seu sucessor

D. Joao de Azevedo que, em 1387, ca-

sou D. Jooo I com D. Filipa de Lon-
castre.

Desta mesma opiniao e Manuel Pe-

reira de Xovais. autor do Anacrisis

/t tutorial, t. 2°, Episcol6;iio, p. 408,

mss. da Bihl. Mun. do Porlo, inedito,

87 — p. 12) — ttQuando hia aquela Cidade pousava
no dito convento» [Sao Francisco] —
Santos, Mon. lusii., part, viii, 1. 23.

88 — p. 129— Benevides, Rainhas de Portugal,

etc., vol. I, p. 226.

89 — p. 135 — Santos, Mon. lu.nt., part, viii, 1. 22,

C. XXI.

90 — p. 136 — ComeQa neste tempo o uso de rapar

a barba — Vid. Sr. Julio de Castilho

(visconde de Castilho), Lisboa anti-

ija, t. 7. p. 226.

91 — p. 143— O conde de Cambridge, irmao do du-

que de Lancastre. casara com outra

fdha do mesmo rei D. Pedro.

92 — p. 1 45 — Porque se nao deve contar como tra-

lado politico o simples acordo co-

mercial de 1353, este de agora (16

de Junho de 1373) e o primeiro

documento da alianga, ofensiva e

defensiva, entre Portugal e a In-

glaterra, em que os dois reinos se

obrigavam («mutual and perpectual

friendshipsi)), alem de outras coisas,
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a «nao couti'airem amizades com iui-

migos rivals oa perseguidores da

outra parte».

Era isto a continuagao da politica

intei'nacional dos dois paises: em
1325 D. Afonso IV envia a Inglaterra

um embaixador para negociar o

casamento de sua filha D. Maria

com o principe de Gales; e em 1344,

Eduardo III pede em casamento
D. Leonor, filha de Afonso IV, para

seu fillio o principe de Gales. — Vid.

Portugal e Inijlaterva, por Jeronimo

da Camara Manuel.

93 — p. 145 — Devia ter havido um pacto secreto

para a partiiha de Castela.

94 — p. 146 — «Et disoit ce roi de Portingal que on
avoit a tort et sans cause desherite

ses deux cousines de Castille, et que

ce n'etoit point chose a soutenir, que
deux si hautes et si nobles dames
fiissent desherilees de leurs herita-

ges. » —Froissart, Les chroniques,

etc., edigao de Simeon Luce, 1860 a

1899, 1. II, c. ciu.

95 — p. 153 — Vilhena Barbosa. Est. hist, e arch.,

t. II, p. 284.

96— p. 157 — «E avia com elRei que os mandasse
premder, e fazer em elles jusligaj) —
F. Lopes, Ch ron. de D. Fern., c. lxi,

loc. cit.

97 — p. 157 — A revolu^ao lora em 1371 ; e em 1373

loram distribuidos a diversos, em
merces, os bens confiscados aos au-

tores desse motim, pois so em 1373
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OS reis voltam a Lisboa. — Cf. San-

tos, Mon. lusit., part, viii, c. xxvi.

98 — p. 160 — Esta cinta de muralhas, construida

em 1374, tinha 77 t6rres e 38 portas

para terra e para mar.

99 — p. 161—5 de Out. 1376. Cf. Santar^m, Corp.

dipl.. p. 347 e seg.

100— p. 161 — C A. 108.

101 — p. 164— F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. ci,

loc. cit.

102 — p. 171 — Ibid, ibid., c. cm.

103— p. 176— F. Lopes, Chron. de D. Jodo I, c.

CLXXXIV.

104— p. 178— Ao contrario de quase todos os auto-

res, que consideram D. Joao Lou-

ren^o da Cunha um homem cinico,

pensamos que 61e foi um apaixonado

infeliz em complexo temperamento
de gracioso, de orgulhoso, de amo-
roso. A prova disto esta, al6m do

odio mortal que toda a vida teve a
D. Fernando (duas vezes tentou en-

venena-lo) no conceifo que ospoetas

palacianos fizeram deste atraiQoado

marido, cantando-lhe a miseria, e

pondo-]he na boca a pungente can-

gao que come^a

:

«Ay donas por que tristura

perpssso noite e dia lo

se e que nao foi eJe o proprio autor.

Esta cantiga, que se tornou popu-

lar, espalhou-se largamente em Es-

panha, no sec. xv, entrando nos
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cancioneiros e nos romanceiros po-

pulares; e o assunto foi posto era

scena por diversos autores dramA-

ticos do sec. xvii. O poeta catalao,

Fra Rocaberti, num poema inedito,

conservado na Bibl. Nat. de Paris,

coloca, entre os grandes amorosos

infelizes— Francesca e Paolo, Tris-

tao e Isolda— Joao Lourengo da

Cunha. Ainda iioje secanta,em Ceu-

ta, em Tanger e em Salonica, um
romance relalivo ao infortunio de

D. Joao Lourengo da Cuolia — tradi-

Qao para ai levada pelos judeus ex-

pulsos de Espanha.
— A eminente romanista Ex."*'

Sr.* Dona Carolina Michaeiis de Vas-

concelos, a quem, peniiorado, muilo

agradego aqui o favor desta e deou-
tras informaQdes historicas, publi-

cara brevcmente um erudito Iraba-

liio sobre o assunto, reconstituindo

a antiga cantiga.

(Este estudo apareceu, na verdade,

no vol. XIX da Revista Lusitana, de

que se fez separata, com o titulo:

Joao LoureuQO da Cunha, a «Flor de

AIlura» e a cantiga Aij donas por

que em tristura ?j

105 — p. 181 — Eduardo III morreu em Junho de

1377, e sucedeu-lhe seu neto Ri-

cardo II, filho do Principe Negro.

106 — p. 185— Na carta de creuQa, dada por Ri-

cardo II a Joao Fernandes Andeiro

(23 de Maio de 1380) diz-se que o rei
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de Inglaterra ja se entendera com
o Andeiro ac^rca da alianc^ de ami-

zade e dos socorros miituos entre os

dois paises.— Rymer, Foedera, etc.,

t. 7, pag. 253.

107 — p. 186— Rymer, Foedera, etc., t. vii, loc. cit.,

p. 202.

108— p. 187 — Froissart, Les chroniques, etc., ed.

cit., 1. II, c. cm.

109 — p. 191 — V. de Santartim, Qvadr. Elem., etc.,

citando Garibai (Comp. historical,

1. Ill, p. 152) diz que eram cinco mil

langas.

110— p. 192 — O duque de Lancastre nao pode vir,

porque tinha de fazer a guerra da

Escocia.

HI — p. 192— Vilh. Barbosa, Est. hist, e arch., t. 2,

p. 261.

112 — p. 194 — Ag6sto de 1381. Santos, Mqu. Ivsit,,

part. VIII, c, XXXVII.

113 — p. 1 94 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. cxxx,

loc. cit.

114— p. 195 — aA ces noces de ces deux enfans ot

grand'fetes et grar.ds ebattemens;et

y furent les prelats et les barons du
pays ; et y furent couches, commes
jeunes que ils fussent, tous nus en

un lit.» (Froissart, Les chroniques,

etc., ed. cit., I. ii, c. cxxx).

115 — p. 195 — Dote apropter nupciass : vilas de Lei-

ria, Montemor-o-Velho, Porto de Moz,
Evoramonte, as Alca^ovas, Arganil,

Chaves e Braganca.

—

Arch, da Torre

do Tombo, Chanc. de D. Fern., I. 2,

Ibl. 90.
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116— p. 195 — Vid. Sr. Ayres de Sa, Frei Gon^alo
Vel/io, vol. 11, doc. Dccxxxvii.

1 17 — p. 1 97 — «Le chevalier etranger, pour I'amour

des nouvelles que il avail apportees,

plaisans au due de Lancastre et au

comte de Cantebruge, fut feslie et

dina de-rez le roi, et puis demeura-t-

-il la environ quinze jours, aux octa-

ves de la Saint-George, dont le roi

d'Angleterre et ses oncles avoient

festie la fete dedans le chastel du
\Vindesore.» — Froissart, Les chro-

niques, etc., ed. cit., 1. ii, c. civ.

118 — p. 197 — Ibid, ibid, 1. ii, c. xv.

1 19 — p. 201 — «... comecarom de se estemder pella

cidade e termo, matamdo e roubam-
do, e forgamdo molheres.» — F. Lo-

pes, CJiron. de D. Fern., c. cxxxii.

120— p. 202 ^- Chron. do Condestabre, c. ii.

121 — p. 211 — «Par ma foi, monseigneur, dit le sou-

dich, il paye mal ; car aussi les com-
pagnons se plaignent trop fort de son

payement, et non sans cause car il

nous doit encore tous les gages de

six mois.» — Froissart, Les chroni-

ques, 1. n, c. cxxxvm, ed. cit.

122 — p. 211 — Ibid, ibid, 1. ii, c. cxxxi.

123 — p. 213 — «A la venue du comte de Cantebruge

a Lusebonne fut delivre messire Jeon

Ferrando de prison, sur lequel le roi

pour ses chevauchees avoit 6te moult

courrouce.)) — Ibid, ibid, 1. ii, c. cxuv.

124— p. 214— F. Lopes, Chron. de D. Fern. loc.

cit., c. cxxxi, insinua que estas do-

nas eram dignas uma da outra I
—
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«... quoaes huuma combooya lem

costume de dizer da outra».

125 — p. 214 — Porque o Andeiro entrosse muilo

suado no Pago, Leonor Teles deu-lhe

um \6u que tinha em si, para se lim-

par, e logo 61e Iho agradeceu, mur-

murando-lhe maiiciosamente ao ou-

vido:

— aSenhora, mais chegado e mais

husado querja eu de vos o pano,

quamdo mo vos ouvesseas de dar,

que este que me vos daaes.» — F.

Lopes, Chron. de D. Fern., c. cxxxix,

Joe. cit.

126— p. 217 — «Sabe-se, por exemplo, que, sendo

elle ainda simples Mestre da suaOr-
dem, descurava de andar em habito

monastico, antes pelo contrario tra-

zia puhlicamente resiiduras de seda

tecidas com oiiro. e outras menos
proprias do sen, caracter religioso,

o que era de alguma sorte aposia-

tar.T) — Sr. Jiilio de Castilho (vis-

conde de Castilho}, Lisboa antiga,

vol. 7.0, p. 228.

127 — p. 218 — Selos, Cf. J. Pedro Ribeiro, Dissert.

chron. e criL, t. i, p. 83.

128 — p. 219 — Demais conhecia o que depois F. Lo-

pes asseverou por escrito: «elle sa-

bia que muytos alvaraaes passavam
pera outras cousas em nome delRei,

feitos per aquella guisa.»

129 — p. 223 — F. Lopes, Chron. de D. Fern., c. cxLvi

loc. cit.

13() — p. 225 — a . . . e outros que se mais estemdiam
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a murmurar, deziam que eIRei ho
afogara no collo de sua ama.» — F.

Lopes, C/iron. de D. Fern., c. cl,

loc. cit.

i;>l — p. 226 — Lendo-se Froissart, parece que foi

Portugal quern desistiu, por supor

que poderia perder a batalha, uma
vez que Ihe faltava o prometido re-

forgo do duque de Lancastre.

1 .'32 — p. 226 — F. Lopes, Ch von. de D. Fern., c. cliv,

loc. cit., nao emite opiniao propria

sobre os motivos desta inesperada

paz. Diz: a... a certidao disto bem
nom saibamos,* mas cita as tr6s

principals opinioes que, entao, cor-

riaxn. Uns diziam que fora D. Fer-

nando quern, anojado pelos tratos da

soldadesca inglesa, propusera a paz.

Outros, que fora o rei de Castela

que, arreceando-.se dos ingleses, a

requerera. Terceiros explicavam a

paz por manejos de pessoas amigas,

de ambas as partes, que estimavam
ver Portugal e Castela governados,

naquele momento, por primos coir-

maos unidos e araigos.

Santos, Mon. lusit., part, via, 1. 22.

p. 369, escreve a respeito destas pa-

zes: aSem entao, nem agora saber

alguem com certesa, qual dos dous

Principes foy o primeiro, que rogou

ao outro.»

Schaefer, Hist, de Port., part. 1, 1., 2.

c. HI, segue a terceira opiniao apre-

sentada por F. Lopes, acrescenlando
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que OS Portugueses desejavam afas-

tar de Portugal os odiados ingleses

adonl on n'avait pas bcsoin».

O. Martins, Vida de Xua'Alcares,

c. n, p. 77, apresenta essas opinioes,

e, sem se decidir, fica-se em interro-

gagoes.

133 - p. 233 — 13 de Set. do 1382.

134 — p. 234 — Os cinco projectados casamentos da
infanta D. BeaLriz

:

1376 — Com D. Fradique, duque de

Benavente, filho de D. Henrique 11.

1380 — Com o infante D. Henrique

(de uni ano), filho de D. Joao I, rei

de Castela.

138

1

—Com Eduardo, filho do conde

de Cambridge.

1382 — Com D. Fernando, filho de

D. Joao I, rei de Castela.

1383 — Com D. Joao I, rei de Cas-

tela.

135- p. 236 — Diz F. Lopes, Chron. de D. Fern.,

c. cLVii, loc. cit., que a idea deste ca-

samento partira de D. Fernando. Se

assim fosse, estaria o rei em contra-

digao consigo proprio : primeiro, por-

que havia dito, antes, que estimara

o projectado casamento de sua filha

com D. Fernando, de Castela, por,

sendo este filho 2.°, nao haver o pe-

rigo de reinar em Portugal; segun-

do, porque, depois, realizado o casa-

mento de D. Beatriz com D. Joao I,

de Castela, mandou dizer para In-

glaterra, ao conde de Cambridge,
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que tal casamento se fizera «contra

sua vontade».

Tudo isto deve ter sido obra de

Leonor Teles e do Andeiro, altamente

interessados no casamento.

136 — p. 237 — Copiado, por extenso, por D. Ant.

Caet. de Sousa, nas Provaa da Hist.

Geneal., etc., t. i, pag. 296; o por

Santarem no Corp. DipL, p. 517, que

publicou ainda os diversos documen-

tos produzidos em volta deste casa-

mento assegurado em Castela, por

meio de autos de confirmagoo, ben-

gao de arras, juramentos, etc.

137 — p. 240 — Ayala, obr. cit., ano o.o, c. l.

138 — p. 252— «Se finou na era de 1421 annos, quin-

ta-feira, 22 de outubro.» — D. Ant.

Caet. de Sousa, Provas da Hist. Ge-

neal., t. I.

139 — p. 265— Tinbam ja falbado cinco tentativas

de assassinio: a de D. Fernando;

duas de D. Joao Afonso, irmao de

Leonor Teles; a de Enes Barco; a

do Mestre de Aviz.

140— p. 295— Dentro de dois meses alguns d^stes

punham-se ao servigo do Mestre. —
F. Lopes, Ch ron. de D. Joao I, c. xxvi.

141 — p. 296— F. Lopes, Chvon. de D. Joao I, c. xvii.

142 — p. 298— Cf. Costa Lobo, Hist, da socied. em
Portiicj., etc., c. ir.

143 — p. 308 — Esta nossa interpretagao honra a

alitude do Mestre de Aviz e esta de

acordo com o seu espirito politico,

que tudo fazia calculada e discreta-

mente. Seguir para Inglatcrra (como
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se tem escrilo) com meclo da vin-

ganga da rainlia, seria cobardia;

com m^do da vinda do rei de Casle-

la, seria contra o servigo do reino,

contra a honra do Mestro.

144 — p. 320 — F. Lopes, Chron. de D. Jodo I,

C. XLII.

145 — p. 321 — Pretendeu o Meslre estreitar rela-

goes com a casa de Borgonha.— Vid.

Santarem, Quad, eletn., etc., introd.

ao t. XIV.

146— p. 323 — F. Lopes, Chron. de D. Jodo I, c. Lxn.

147 — p. 323 — Cf. esta carta em Santos. Man. lusit.,

part. VIII, 1. 23, c. viii.

148 — p. 327 — uE era non grande de cuerpo, e bianco

e rubio . . . e era de pequeiia compli-

sion.» — Ayala, obr. clt., ano 12, c. xx.

149 — p. 328 — aOtrosi diole ciertas joyas de las que

fueron del Rey Don Ferrando.B —
Ibid., ibid., ano sexto, c. i.

150— p. 331 — Ayala, ibid., ibid., e F. Lopes, Chron.

de D. Jodo I, c. lix.

151 — p. 359 — Em 1386 faleceu Leonor Teles no
convento de Tordesilhas, segundo as

opinioes de D. Ant. Caet. de Sousa,

na Hist, da Casa Real, 1. 1, 1. 2, p. 426.

Diz : «... e veyo a morrer desterra-

da, preza e aborrecida em Torresi-

Iha no anno de 1386, a 27 de Abril, e

jaz sepultada no Mosteiro de Nossa
Senhora de Merce da cidade de Va-

]hadolid»; de D. Jose Barbosa, no
Cataloijo das Rainhas de Portugal;

de Francisco da Fonseca Benevides,

nas Rainhas de Portugal ; e de Xi-
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menes de Sandoval, no seu livro Ba-
taiha de A IJuharrota.

Mas Frei M. dos Santos, Mon. liisit.,

part, vni, p. 514, diz : «Nao pude sa-

ber com certesa o anno da sua mor-
te, por6m consta de Zurita, nos An-
naes de Aragdo, 1. 10, c. 48, que ainda

vivia em 1391, seis anos depois da

eleigao em Coimbra do Senhor Rey
D. Joao I, e segundo a Carrilho, nos

seus Annaes chronologicos, f. 397 ad

ann. 1384, esta sepultada em Valha-

dolid, no convento de Nossa Senhora

da Merce. Oliveira Martins, Vida de

Nun'Alvares, p. 147, escreveu: «A
rainha D. Leonor foi d'alli enviada

para o seu carcere de Tordesilhas,

onde viveu vinte anos ainda.»

Para a]6m de todas estas noticias

incertas ha o que escreveu o concei-

tuado historiador casteJhano, D. Juan

Anlolinez de Burgos, que viveu nos

principios do sec. xvii, na sua Histo-

ria de \alladolid, publicada em 1887,

por D. Juan Ortega y Rubio. Ai diz

ele, c. XXIV, p. 280, referindo-se a Leo-

nor Teles:

wDesde que llego de Portugal la

reina, vivio retirada en el convento

de Santa Clara de Tordesillas, y
luego que murio el Rey su yerno,

se vino a Valladolid a unas casas

que compro, que eram donde hoy es

el convento de Nuestra Senora de

la Merced. En este lugar, la Reina

.
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viuda se dejo miror de un cabalJero

IJamado Don Zoilo Iniguez, y de es-

tos amores resulto un hijo que mu-
rio nino, y una hija que se llamo

D. Maria. Cuando la Reina murio,

la dejo encomendada a un caballero

de Carrion, que se decia Fernan Lo-

pez de la Serna, hijo del Sr. de Ma-
cintos, a quien pedio en su testa-

mento hiciese un convento demonjas

y que en el entrasse su hija con las

demas que a el le pareciera. Tenia

este caballero un sobrino de la edad

de esta infanla, los cuales corrian

con titulo de herraanos, y creciendo

en edad llego a sua noticia no ser

parientes, con que se metieron en
erapenos mayores ; y entonces el tio

se hallo en estado de no poder

escusar que se casasen. De este

matrimonio y linaje proceden en
Valladolid y en algunos lugares de

Castilla algunas familias que con-

servan el apellido de Iniguez de la

Serna. Fernan Lopez, en vez de fun-

dar convento de monjas, como la

Reina lo dejo ordenado, fundo con-

vento de Nuestra Senora de la Mer-
ced Calzada en la casa de la Reina.

Era la iglesia en el zaguan de la

casa que hoy es la capilla de la co-

fraria de la Piedad, la primera en-

trando en la iglesia a mano izquier-

da, y al lado de la Epistola de esta

capilla se enterro la Reina en un ni-
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cho embebido en la pared. Yo alcance

a ver el arco de la iglesia, auuque
cerrada. El ano de 1626, reedificando

los religiosos el claustro, derribando

el lienzo que cae donde fue la pri-

mera iglesia, se descubrio el nicho

donde estaba la Reina, y se vieron

dos cajas, la una de la Reina, y la

otra del infante su hijo, y alii se as-

sento una piedra embebida en la pa-

red que liacia de nicho, com las ar-

mas de Portugal, y un letrero en la

piedra de letras doradas que decia

:

— Aqui yace sepultada la Reina

Doiia Leonor, mujer del Rey D. Fer-

nando de Portugal: esta un infanle

a sus pies. Doto dos missas cada se-

.

mana por si y por su hija Dona Bea-

triz, Reina de Castilla, mujer del

Rey Don Juan el 1.°, y fue funda-

dora de este real convento aiio de

1384.— )>

Estas informaQoes de Antolinez de

Burgos sao confirmadas pelo ilr.

D. Matias Sangrador Vi tores, no 1. 1,

p. 220 e t. II, p. 246, da sua obra, Iliis-

toria de la inuy nobre y leal Ciudad

de VaUadolid desde su mas remota

antigiiedad hasia la rnuerte de Fer-

nando VII, — publicada em 1854; e

por Casimiro Gonzalez Garcia, no
t. II, p. 558, da sua obra — Datos pava.

la Historia Biograjica de VaUado-
lid— publicada em 1894.
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Portanto, Leonor Teles nao mor-
rcu no convenlo do Santa Clara de

Tordesilhas, como sempre se escre-

veu cm Portugal. Ai nao esteve se-

nao seis anos : desde 138i a 1390, aiio

em que faleceu D. Joao I, rei de Cas-

tela.

Eslivemos em Valhadolid em Ju-

nho de 191i. As casas onde viveu

Leonor Teles, Ibra dos muros da ci-

dado, as porlas de Tudela, ja nao

existem. Nesse local construiu-se, no
sec. XIV, o convento das Mercedes

Calgadas, e sobre as ruinas deste,

levanlou-se o actual edificio. Em
meados do sec. \ix (per 1857) demo-
liram a igreja para abrir a rua Cer-

vantes. Presentemente esta ai insta-

lada a adminislrai;ao militar.

No riquissimo Avqviv. Nac. de

Simancas, procuramos documentos
que se relacionassem com a vida de

Leonor Teles, em Castela, e nada en-

contramos.

Em Tordesilhas, onde tambfim fo-

mos, conversamos com o Sr. D. Eleu-

terio Fernandez Torres, o erudito

autor da Histovia de Tordesillas,

que nos afirmou nao existir no ar-

quivo do mosteiro de Santa Clara

nenhum documento relativo a Leo-

nor Teles, pois compulsou todos os

que la ha, quando compunha aquela

sua obra. Tambem sobre este as-

27
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sunto nada esclarece Don Estanislao

Sanchez, capelao-mor desse convento

e autor do livro El Real Monasterio

de Santa Clara de Tordesillas; como
D. Juan Ortega y Rubio, na sua obra

Los pueblos de la provincia de Val-

ladolid, publicada em 1895.

A nosso pedido, um erudito arqui-

vista fez demoradas investigagoes

em Madrid, na Biblioteca Nacional,

no Arquivo Historico Nacional e na
Academia de Historia — e nada se

encontrou a respeilo de Leonor Te-

les.

NOTA IV

Datas

1345 — Nasce, em Coimbra, D. Fernando.

1350— Nasce Leonor Teles. (Vid. no la 69).

1367 — 18 de Janeiro. Sobe D. Fernando ao trono.

1368 — Casamento de Leonor Teles com D. Joao Lou-

rengo da Cunha.

1369 — Primeira guerra com Caslela. D. Fernando in-

vade a Galiza. — Vem Joao Fernandes Andeiro

para Portugal.

1370 — Vem, pela primeira vez, Leonor Teles a cdrte

Portuguese.
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1371 — Pazes de Alcoulim. — ConlrnlH-se ocasamento
de D. Fernando com I). Leonor, inf'anladeCas-

tola, filha do D. Henrique II. — Leonor Teles

vcm, poia segunda vez, a corte porluguesa. —
Primoira revolugao do Lishoa. — Fuga do rei

com Leonor Teles.

1372 ~- Casamenlo, em Lera do Bailio. de Leonor Teles

com D. PlBrnando. - - Segunda guerra com Cas-

tela. — Nasce a infanta D. Beatriz.

1373 — Em Sanlarem, Leonor Teles arma cavaleiro

Nuno Alvares, do Iroze anos, o fa-lo seu escu-

deiro. — Pazes da Valada. — Sai o Andeiro para

Inglaterra. — Prepara-se o casamenlo da in-

fanta D. Beatriz com D. Fradique, conde de Be-

navente, filho natural de D. Henrique II.

1377 — Assassinio de Maria Teles.

1379 — Confiscat^ao dos bens de D. Joao Lourengo da

Cunha, dados a D. Fernando Afonso de Albu-

querque. — Morre D. Henrique II, rei de Cas-

tela.

1380 — O Andeiro ratifica em Inglaterra a alianga in-

glesa de 1373.

1381 — Julho. Terceira guerra com Castela. — Entra

no Tejo a esquadra inglesa comandada pelo

conde de Cambridge. — Contrata-se o casa-

mento da infanta D. Beatriz com o filho

Eduardo do conde de Cambridge.

1382— Reside o Andeiro em Vila Vigosa.
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— Julho. O Andeiro e nomeado conde de ou-

r6m.

— Leonor Teles manda vir, da Corunha, D. Mor,

mulher do Andeiro.

— Leonor Teles manda prender e decapitar o

Mestre de Aviz e Gongalo Vasques.

— Agosto. Nasce um filho a Leonor Teles.

— Esta iminente, nas margens do Caia, a bata-

Iha entre os anglo-lusos e os castelhanos.

— 10 de Agosto. Preparam-se as pazes. Setem-

bro. Partem os ingleses para Inglalerra.

— Morre D. Leonor, mulher de D. Joao I, rei

de Castela.

1383 — Fevereiro (?). Vai o Andeiro a Castela em mis-

sao diplomatica.

— 2 de Abril. Tratado pelo qual D. Joao de Cas-

tela casara com D. Bcatriz, entao de onze

anos.

— 14 de Maio, Leonor Teles leva a infanta

D. Beatriz a Elvas e entrega-a a D. Joao I,

rei de Castela.

— Junho. Pensa D. Fernando em mandar matar

Andeiro.

— 22 de Outubro. Morre D. Fei*nando com
38 anos. Leonor Teles, Regedor.

— 22 de Novembro. Exequias, em Lisboa, por

alma de D. Fernando. O Andeiro instala-se

de novo junto de Leonor Teles.

— 5 de Dezembro. Mestre de Aviz, nomeado
fronteiro do Alentejo, sai de Lisboa.

— 6 de Dezembro. Assassinio do conde An-
deiro.

— 13 de Dezembro. Sai Leonor Teles, com a

c6rte, para Alenquer.
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— IH de Dezenilu'o. O Mestrc de Aviz 6 pro-

clamado Defensor do roino.

138i — 2do Janeiro. Lconor Teles segue <Ie Alenquer
para Santnrem.

— Fcvereiro. Enlra D. Joao I, de Castela, cm
Santarem. — Leonor Teles renuncia o po-

der. — Partem os reis castolhanos, com Leo-

nor Teles, [lara Coimbra. — Conjura Leonor

Teles, com D. Pedro de Trastamara, malar
o rei de Castela. — Prisao de Leonor Teles..

— Entra Leonor Teles no convento de Tor-

desilhas.

NOTA V

Obras escrifas a respeito de Leonor Teles

Alexandre Hercul.\no :

Arrhas por fdro d'Espanha (1371-1372).

Romance. 1851.

Marcelino Mesquita :

Leonor Teles. Drama. 1889.

Leonor Teles. Romance. 1904.

Carlos Pinto de Almeida :

O irmdo do bastardo. Romance. 1868.

F. Barata :

A Monja de Cister, Romance. 1896.
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^SAURICIO C. DE FlGUEIREDO I

Leonor Teles. Romance. 1916.
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